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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το παρόν τεύχος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο 
περιεχόμενο, στη δομή της Γεωμετρίας, στην ιστορική εξέλιξη και στους στίχους 
της. 
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε διδακτικές προτάσεις για την καλύτερη 
διεξαγωγή του μαθήματος της Γεωμετρίας. Είναι ευνόητο ότι ο διδάσκων έχει την 
ευχέρεια να τροποποιήσει και φυσικά να βελτιώσει τις προτάσεις αυτές κατά την 
κρίση του, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας που έχει στη διάθεση του, την καθο-
ρισμένη διδαχθείσα ύλη και το επίπεδο της τάξης του. 

Με βασικό στόχο την υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού παρέχεται μία 
πρώτη οργάνωση των διδακτικών ωρών που απαιτούνται ανά παράγραφο, υπο-
γραμμίζονται οι βασικές έννοιες και σημειώνονται διδακτικοί στόχοι και οδηγίες 
διδασκαλίας. 

Σημαντική είναι και η προσπάθεια εισαγωγής συγκεκριμένων μεθοδολογιών 
αξιολόγησης του μαθητή και της μαθησιακής διαδικασίας, σε μεγάλη συχνότητα 
και με συγκροτημένη μορφή. 

Πρέπει να τονισθεί ότι σε καμία περίπτωση δε ζητείται η τήρηση κατά γράμμα 
των οδηγιών αυτών, που μόνο στόχο έχουν τη διευκόλυνση του διδάσκοντος και 
τον προβληματισμό του σε συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις. Αντίθετα, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία και αυτενέργεια του διδάσκοντος μέσα 
στην τάξη, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να αντλήσει πλούσιο υλικό από το 
σχολικό βιβλίο και τις διδακτικές οδηγίες. 

Οι συγγραφείς 
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Μέρος 2 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς 

1. Γενικές οδηγίες 

Πριν από τις οδηγίες που ακολουθούν κατά κεφάλαιο για τη διδασκαλία, 
οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν υπόψη: 

1. Η ακριβής διατύπωση των συλλογισμών είναι χαρακτηριστικό των Μα-
θηματικών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας. 

2. Στη Γ εωμετρία υπάρχει το συνεχές του χώρου, που πρέπει να κατανοή-
σουν οι μαθητές. 

3. Η διδασκαλία πρέπει να ξεκινά με αργούς ρυθμούς για να κατανοηθούν 
οι πρώτες έννοιες και ο επαγωγικός συλλογισμός. Στη συνέχεια, μπορεί 
να επιταχυνθεί κατά την κρίση του διδάσκοντος. 

4. Το διδακτικό βιβλίο είναι το βιβλίο που χρησιμοποιεί ο μαθητής και πολ-
λές φορές το μοναδικό. Γι' αυτό ο διδάσκων δεν πρέπει να το αγνοεί. 

5. Σε κάθε ενότητα να τονίζρνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να 
υπογραμμίζονται τα στοιχεία υποδομής που θα χρειαστούν αργότερα. 

6. Οι ώρες που αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο είναι ενδεικτικές. Προσαρ-
μόζονται ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να αναπροσαρμόζεται από το διδάσκοντα, ώστε να ολοκληρώ-
νεται η διδακτέα ύλη στις εκάστοτε προβλεπόμενες ώρες ανά τάξη. 

7. Αν σε κάποια ενότητα διατεθούν περισσότερες ώρες, η εμπέδωση και 
καλύτερη κατανόηση ίσως βοηθήσει ώστε σε κάποια άλλη ενότητα να 
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διατεθούν λιγότερες ώρες. Υποτίθεται ότι ο διδάσκων έχει κάνει έναν 
αρχικό προγραμματισμό τον οποίο αναπροσαρμόζει κατά χρονικά 
διαστήματα. 

8. Συχνά στα γεωμετρικά κείμενα συναντάμε όρους και φράσεις που δεν 
έχουν αποδοθεί στην καθομιλουμένη. Οι όροι αυτοί εξηγούνται στους 
μαθητές, π.χ. «Ευκλείδειο αίτημα», «λήμμα». 

9. Για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων, θα πρέπει από τους μα-
θητές να ζητείται η αναδιατύπωση των προτάσεων ή η απόδοση αυτών 
σε κοινή γλώσσα. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν σαφή γνώση των 
ορισμών. 

10. Τα σύνθετα θέματα και οι γενικές ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο 
απευθύνονται κυρίως σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στη Γ εωμετρία. Για 
το λόγο αυτό απαιτείται αυστηρή επιλογή των ασκήσεων που θα γίνουν 
στην τάξη, ανάλογα με το επίπεδο κάθε τμήματος. 

2. Αξιολόγηση του μαθητή και της διδασκαλίας 
Η αξιολόγηση, ως γνωστόν, γίνεται και σκοπό έχει να πληροφορήσει το δι-
δάσκοντα κυρίως κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι της διδασκαλίας. 

Έτσι μπορεί έγκαιρα να γίνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις και αλλαγές 
στη διδασκαλία για καλύτερα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση είναι κατά 
συνέπεια παιδευτική και αναπόστατα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία. Υπάρχει 
βέβαια και η διαπιστωτική. Είναι αυτή που γίνεται συνήθως στο τέλος του 
χρόνου, μετά την ολοκλήρωση της ύλης. Βέβαια και η καθημερινή αξιολόγηση 
μπορεί να γίνεται διαπιστωτική, όταν τα αποτελέσματά της δεν οδηγούν σε πα-
ρεμβάσεις. 

Ως παιδευτική (θεραπευτική) πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση κατά 
την διδασκαλία και βε'βαια μετά από κάθε ενότητα ή κεφάλαιο. Αυτή κυρίως 
μας ενδιαφέρει και σε αυτή κυρίως αναφέρονται τα παρακάτω. 

Όταν κανείς διδάσκει προσπαθεί από τη στάση ή αντίδραση των μαθητών 
του να καταλάβει κατά πόσο αυτά που διδάσκει γίνονται κτήμα των μαθητών. 

Αν δούμε τα αποτελέσματα μιας διδασκαλίας ως προϊόντα, τότε θα μπο-
ρούμε να τα κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: 

1η πρωτογενή προϊόντα, 
2η επεξεργασμένα προϊόντα mi 
3η προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 

Φυσικά τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας μπορούν όλοι να τα παράγουν', 
της δεύτερης λιγότεροι και της τρίτης ακόμη λιγότεροι μπορούν να τα παρά-
γουν και να τα χρησιμοποιούν. 
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Για παράδειγμα τι είναι ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, ημιευθεία όλοι μπορεί 
να ξέρουν. Να μπορούν όμως να τα διακρίνουν σε ένα σχήμα ή να βλέπουν 
σχέσεις μεταξύ αυτών ίσως δεν είναι όλοι ικανοί. Κάποιοι έχουν αμέσως μετά 
τη διδασκαλία την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις νέες έννοιες, κάποιοι την 
αποκτούν αργότερα και κάποιοι πολύ αργότερα. 
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις η αξιολόγηση θα πρέπει να αναφέρεται και στα 
τρία επίπεδα. Γι' αυτό άλλωστε και οι ασκήσεις που υπάρχουν στο διδακτικό 
βιβλίο έχουν ταξινομηθεί σε ερωτήσεις κατανόησης, ασκήσεις εμπέδωσης, 
αποδεικτικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και γενικές ασκήσεις. 

Η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται από το διδάσκοντα και εξαρτάται κυρίως 
από την ιεράρχηση των διδακτικών στόχων που έχει κάνει κατά τη διδασκαλία 
που προηγήθηκε, τους μαθητές του και άλλες συνθήκες που επικρατούν στο 
σχολείο. 

Για το λόγο αυτό σε κάθε κεφάλαιο θα δοθούν ενδεικτικά παραδεί-
γματα. 

Φυσικά ο διδάσκων επιλέγει τα δικά του κριτήρια σύμφωνα και με τα 
παραπάνω. 

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης δεν πρέπει 
να χρεώνεται πάντα μόνο στο μαθητή. Γιατί οι παράγοντες της μαθησιακής 
διαδικασίας, εκτός απο το μαθητή, είναι και ο δάσκαλος και το βιβλίο. 

Επομένως αξιολόγηση του μαθητή μπορεί να σημαίνει και αξιολόγηση της 
διδασκαλίας. Γι' αυτό ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το 
αντικείμενο που διδάσκεται, πρέπει να δοκιμάζρνται και εναλλακτικοί τρόποι 
διδασκαλίας. 

Για παράδειγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι έντονα ερευνητική, ανα-
καλυπτική από μέρους των μαθητών με κατάλληλες βέβαια ερωτήσεις και 
διάλογο. 

Άλλες φορές μπορεί να είναι αυστηρά προγραμματισμένη με φύλλο 
εργασίας. 

Άλλοτε μπορεί να έχει τη μορφή περισσότερο της διάλεξης. 
Άλλοτε πάλι μπορεί να γίνεται με ομάδες. Πολλές φορές η επικοινωνία 

μεταξύ των μαθητών για κάποιο θέμα είναι πιο αποτελεσματική, από ό,τι 
μεταξύ δασκάλου και μαθητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Αναλογίες - Θεώρημα Θαλή 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 7 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη μέτρηση. Αρχικά εισάγονται οι έννοιες 
του λόγου, του μέτρου και της αναλογίας ευθύγραμμων τμημάτων που είναι 
σημαντικές για την κατανόηση των επόμενων κεφαλαίων. 

Στη συνέχεια αποδεικνύεται το θεώρημα του Θαλή που είναι γνωστό 
στους μαθητές από το Γυμνάσιο και ακολουθούν - ως εφαρμογές του - οι 
βασικές γεωμετρικές κατασκευές (τέταρτη ανάλογος κτλ.) και τα θεωρήμα-
τα των διχοτόμων ενός τριγώνου. 

Το κεφάλαιο κλείνει με ένα σημαντικό γεωμετρικό τόπο που είναι γνω-
στός ως Απολλώνιος κύκλος. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
2 διδακτικές ώρες για διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ίσα μέρη, 

λόγο ευθύγραμμων τμημάτων και διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος εσω-
τερικά και εξωτερικά σε δοσμένο λόγο. 

2 διδακτικές ώρες για το θεώρημα Θαλή, εφαρμογές σε τρίγωνο, κατα-
σκευές τετάρτης αναλόγου, συζυγή αρμονικά των Α και Β. 

2 διδακτικές ώρες για θεωρήματα διχοτόμων στο τρίγωνο. 
1 διδακτική ώρα για τον Απολλώνιο κύκλο. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν τι σημαίνει λόγος δύο ευθύγραμμων τμημάτων και τις 

έννοιες του μέτρου και της μέτρησης. 
• Να μπορούν να διατυπώνουν το θεώρημα του Θαλή και να γράφουν 

αναλογίες σε ένα σχήμα που υπάρχουν οι προϋποθέσειςτου θεωρήματος 
του Θαλή. 
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• Να μπορούν να διαιρούν ευθύγραμμο τμήμα σε δοσμένο λόγο, εσω-
τερικά και εξωτερικά και να κατανοήσουν την έννοια των αρμονικών συ-
ζυγών ως προς Α και Β, καθώς και την αρμονική τετράδα. 

• Να γνωρίζουν τα θεωρήματα των διχοτόμων στο τρίγωνο. 
• Να γνωρίζουν τον Απολλώνιο κύκλο. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Ξεκινώντας από το ν·ΑΒ=ΓΔ που είναι γνωστό από το κεφάλαιο 2, 

μπορούμε να μιλήσουμε αντίστροφα: 

ΐ) για διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη, δηλαδή για το—ΑΒ, 

μ /1 \ 
ιι) για το —ΑΒ = μ — ΑΒ , 

iii) για το λόγο δύο τμημάτων. 
Θα ορισθεί ακόμη η μέτρηση και το μέτρο. 
Για τη διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος θα γίνει αναφορά σε γνωστό 

θεώρημα του 5ου κεφαλαίου και θα γίνει η διαίρεση σε ν ίσα μέρη. 
Η διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος και το σχήμα μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν για να εντοπίσουν ίσους λόγους, πριν από τη διατύπωση του 
θεωρήματος του Θαλή. 

Έτσι, αφού AM, = Μ,Μ2 = Μ2Μ3 = 

= Μ3Μ4 και APj = Ρ,Ρ, Ρ Ρ 2 3 

μπορούμε να ζητήσουμε τους λόγους 
AM, ΑΡ. 
— ρ και —— και να φθάσουμε στην 
/VIV1 j ι 
αναλογία, καθώς και σε άλλες αναλο-
γίες. 

Στη συνέχεια διατυπώνουμε το θεώρημα του Θαλή διαιρώντας σε ίσα 
τμήματα (αν είναι σύμμετρα), όπως στο βιβλίο. 

Αμέσως πρέπει να ακολουθήσει ως εφαρμογή η διαίρεση ευθύγραμμου 
τμήματος σε τμήματα ανάλογα των τμημάτων α, β, γ και η κατασκευή της 
4ης αναλόγου, καθώς και η εφαρμογή του θεωρήματος στο τρίγωνο. 
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Η διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος από σημείο Μ εσωτερικό ή εξωτε-
μ 

ρικό σε λόγο —, μπορεί να γίνει με εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή 
Ν 

και φυσικά, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, με τα τρίγωνα που έρυν ανά-
λογες πλευρές. 

Από τη διαίρεση εσωτερικά και εξωτερικά θα προκύψουν τα συζυγή 
αρμονικά και η αρμονική τετράδα. 

Εδώ μπορεί να γίνει νύξη ότι εκτός από τα Μ και Μ' που βρίσκονται στην 
ευθεία των ΑΒ, υπάρχουν και άλλα σημεία Σ του επιπέδου, για τα οποία ο 

ΣΑ 
λόγος των αποστάσεων —— είναι δοσμένος. Τα σημεία αυτά αποτελούν ένα 

ΣΒ 
γεωμετρικό τόπο. Μπορούμε μάλιστα αν πάρουμε συγκεκριμένο λόγο, π.χ. 
2, και γράψουμε τους κύκλους (Α,2ρ), (Β,ρ) και όταν αυτοί τέμνονται να 
έχουμε τέτοια σημεία. 

Τα θεωρήματα των διχοτόμων στο τρίγωνο θα εξετασθούν ως 
εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή. Με κατάλληλες ασκήσεις από τις 
ασκήσεις Εμπέδωσης ή και από τις Αποδεικτικές ασκήσεις θα 
κατανοήσουν οι μαθητές ότι με το θεωρήμα του Θαλή και κατάλληλους 
συνδυασμούς μπορεί να οδηγηθούν και σε άλλες σχέσεις. 

Τέλος από τα δύο θεωρήματα των διχοτόμων οδηγούμαστε στον Απολ-
λώνιο κύκλο. 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Όπως πάντα στη Γεωμετρία η κατασκευή οδηγεί στην εμπέδωση της 
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γνώσης. Γι1 αυτό θα πρέπει να γίνει έλεγχος, κατ' αρχήν αν οι μαθητές 
μπορούν να διαιρούν ευθύγραμμο τμήμα σε δοσμένο λόγο, να βρίσκουν 
αρμονικά συζυγή, να δημιουργούν σχήματα από όπου θα μπορούν να δια-
τυπώνουν και να γράφουν αναλογίες και φυσικά να υπολογίζουν μήκη 
τμημάτων μέσα από τις αναλογίες ή τις ιδιότητες αυτών. Έτσι οι 
ερωτήσεις κατανόησης που αναφέρονται σε λόγους, όπως της §7.6 
πρέπει να δίνονται στους μαθητές και μάλιστα κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. 

Οι ασκήσεις εμπέδωσης που υπάρχουν σε κάθε παράγραφο βοηθούν το 
μαθητή να μάθει να χρησιμοποιεί τη νέα γνώση και να κάνει συνδυασμούς 
για να οδηγηθεί σε άλλες σχέσεις. Αν τα βήματα σε αυτές τις δρα-
στηριότητες είναι λίγα, τότε οδηγείται στην εφαρμογή της αναλυτικής με-
θόδου. 

Φυσικά απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή 
να μπορεί να αντιμετωπίζει αποδεικτικές ασκήσεις και πιο σύνθετα 
θέματα. Η επιλογή τους βέβαια εξμρτάται πάντα από το επίπεδο της τάξης 
και άλλες συνθήκες. Οι ασκήσεις αυτές είναι ομαδοποιημένες σε κάθε 
κεφάλαιο και αρκετές, ώστε ο διδάσκων να κάνει την επιλογή του. 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Στο παρακάτω σχήμα τα Μ και Ν είναι συζυγή αρμονικά των Α και Β. 

Να υπολογισθεί το χ, αν ΑΒ = 8, MB = χ, ΒΝ = 4. 

M B Ν J 
2. Η διάμεσος AM και η διχοτόμος ΒΔ τριγώνου ΑΒΓ τέμνονται στο Ε. 

ΑΕ 
i) Να βρείτε λόγο ίσο με τον 

Ε Μ 

ΑΔ 
ii) Να βρείτε λόγο ίσο με τον -^ρ· 

ΑΕ ΑΔ 
iii) Να συγκρίνετε τους λόγους και • 
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3. Από το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ ενός τριγώνου ΑΒΓ φέρουμε παράλ-
ληλο στη διχοτόμο του ΑΔ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα Ε και Ζ 
αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι BE = ΓΖ. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 

1. Να βρεθεί επί της ημιευθείας 
Γχ του διπλανού σχήματος, ση-
μείο Μ ώστε AM // ΒΓ. 

2. Από τυχαίο σημείο Κ της δια-
μέσου AM τριγώνου ΑΒΓ φέ- V , 
ρουμε παράλληλες προς τις ΑΒ 
και ΑΓ που τέμνουν τη ΒΓ στα Δ και Ε αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι 
ΜΔ = ΜΕ. 

3. Σε τρίγωνο ΑΒΓ τα σημεία Δ και Ε χωρίζουν τη ΒΓ σε 3 ίσα τμήματα. 
Από το Δ φέρουμε παράλληλη στην ΑΒ η οποία τέμνει τη διάμεσο AM 
στο Κ. 

ΑΚ 
i) Να υπολογίσετε το λόγο · 

ii) Να αποδείξετε ότι ΚΕ // ΑΓ. 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 
§ 7.1 - 7.6 

1. ΐ)2 ϋ ) 1 

' 2 

ϋ) 1 2. i) 5 
j 

3. iv 
4. AM = 4cm, MO = 2cm 

iii) 2 

iii) Τ 

i v ) -; 2 

> V ) T 
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§7.7. 
1. α) χ = 3, y = 4 β) χ = 3, y = 2 γ) χ = 6 

δ) χ = 10, y = 16 ε) χ = 4, y = 1,5. 

, ΛΤ,,ΙΓΑ - ^ Α Ο Γ 3 Τ^Γ,,ητ Λ ,,Λ/ΓΧΤ ' Κ Ε Λ Ζ 1 2. ΑΒ//ΓΔ, γιατί 7^Γ7 = 77Γ = Τ κ α ι ΕΖ//ΚΛ//ΜΝ, γιατί — =—. 
ΟΒ ΟΔ 2 ΚΝ AM 3 

3. i) Σ, γιατί ΑΕ = ΕΔ και ΒΖ = ΖΓ. 
ii) Λ, γιατί οι ΑΒ και ΓΔ δεν είναι παράλληλες. 

4. Όχι. Πρέπει Α, Β, Γ, Δ να είναι συνευθειακά. 

r π , ΖΚ ΕΚ 6 0 ,Α 5. Πρεπει —— = = — = 3. Αρα ΖΚ = 3 και ΖΑ = 1. 
ΖΛ ΕΑ 2 

§ 7.8 - 7.9 

ΔΒ ΕΒ ΑΒ 1. Γιατί 
ΔΓ ΕΓ ΑΓ 

2. Είναι ΔΒ = ή Χ = ή β+ γ = 2α. 
β+γ 2 β+γ 

3. Παρατήρηση § 7.9. 

. Ι Α ΙΠΑ ΑΒ 4. Ναι, γιατί — = -α— = · 
r ΙΔ I Δ ΒΔ α 

5. Η μεσοκάθετος του ΑΒ (§ 7.9 Πρόβλημα - Διερεύνηση) 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

1η Δραστηριότητα Τέλος Κεφαλαίου 
Απλή. 

2η Δραστηριότητα Τέλος Κεφαλαίου 
Απλή. 

89 



3η Δραστηριότητα Τέλος Κεφαλαίου 
Επειδή ΑΔ διχοτόμος έχουμε 

ΒΔ α ΓΔ α — και = . 
ΒΑ β+γ ΓΑ β+γ 

Άρα τα Β και Γ ανήκουν στον ίδιο 
Απολλώνιο κΰκλο ως προς τα Δ και Α. Ο 
κύκλος έχει διάμετρο ΕΖ ώστε 

ΕΔ ΖΔ α 
ΕΑ ΖΑ β+γ ' 

ΜΔ α Ο λόγος —— είναι 
ΜΑ ΜΑ 

κάθε σημείο Μ του κύκλου. 
β+γ 

, για 

Εργασία Τέλος κεφαλαίου 
1η Λύση 
α) Έστω ότι το σημείο Γ βρίσκεται έξω από 

το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, προς το μέρος 
ΔΑ ΓΑ του Β. Πρέπει τότε να είναι ν ΔΒ ΓΒ 

και yi αυτό διαιρούμε εσωτερικά το ευθ. 
ΓΑ V τμήμα ΑΒ σε λόγο . Δηλαδή σε μία 
ΓΒ 

ημιευθεία Αχ παίρνουμε διαδοχικά τμήματα ΑΓ' =ΑΓ και ΓΒ'=ΒΓ. 
Η παράλληλη από το Γ προς τη Β'Β τέμνει την ΑΒ στο ζητούμενο 

σημείο Δ, γιατί θα είναι ΔΑ Α Γ ΓΑ . Ανάλογα εργαζόμαστε 
ΔΒ ΓΒ' ΓΒ 

αν το Γ βρίσκεται στην προέκταση, προς το μέρος του Α. 

β) Έστω ότι το σημείο Γ είναι σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ 
και μάλιστα πλησιέστερα στο Β (δηλαδή ΑΓ>ΒΓ). Σε μια ημιευθεία 
ΑΧ παίρνουμε τμήμα Α Γ = ΑΓ και τμήμα Γ'Β' = ΒΓ, ώστε το Β' να 
είναι μεταξύ των Α και Γ'. Η παράλληλη από το Γ' προς τη Β'Β τέμνει 
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την ευθεία ΑΒ στο ζητούμενο σημείο Δ, 

γιατί είναι ΔΑ Γ Α ΓΑ Αν το Γ 
ΔΒ ΓΒ ΓΒ 

βρίσκεται πλησιέστερα στο Α (ΑΓ < ΓΒ), 
εργαζόμαστε ανάλογα (γράφοντας 
ημιευθεία Βχ κ.λπ.) και βρίσκουμε το 
σημείο Δ στην προέκταση προς το μέρος 
του Α. Αν ΑΓ = ΓΒ, δεν ορίζεται το 
αρμονικό συζυγές του Γ ως προς τα Α και Β. 

2η Λΰση 
Γράφουμε τυχαίο κύκλο, που να διέρχεται από τα σημεία Α και Β, 

καθώς και τη μεσοκάθετο του ΑΒ, που διέρχεται από το κέντρο του 
κύκλου και από τα μέσα Μ και Ν των τόξων ΑΒ. Η ΜΓ τέμνει τον κύκλο 

Α 
σε σημείο Ε και η ΕΓ είναι διχοτόμος της γωνίας Ε του τριγώνου ΑΕΒ, 
αφού είναι AM = MB. Επιπλέον η γωνία ΜΕΝ είναι εγγεγραμμένη σε 
ημικύκλιο και επομένως ορθή. Αυτό σημαίνει ότι η ΝΕΔ είναι η 

Α 
εξωτερική διχοτόμος της γωνίας Ε του τριγώνου ΕΑΒ, αφού είναι 
κάθετη στην εσωτερική διχοτόμο ΕΓ. Τότε όμως το Δ είναι το αρμονικό 
συζυγές του Γ ως προς τα Α και Β. 

Αν είναι δοσμένο το Δ βρίσκουμε το Γ φέροντας τη ΔΝ, που τέμνει 
τον κύκλο στο Ε και κατόπιν τη ΜΕ, που τέμνει την ΑΒ στο Γ. 'Οταν το 
Γ είναι μέσο του ΑΒ, το Ε ταυτίζεται με το Ν και το Δ δεν ορίζεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Ομοιότητα 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 5 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η έννοια της ομοιότητας ευθύγραμμων 
σχημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ομοιότητα των τριγώνων, όπου δια-
τυπώνονται και τα σχετικά κριτήρια. Η μελέτη της έννοιας αυτής στηρίζεται 
στην έννοια του λόγου ευθύγραμμων τμημάτων και της ισότητας γωνιών. Η 
ομοιότητα παρουσιάζεται αρχικά (§ 8.1) ως μεγέθυνση ή σμίκρυνση, που 
είχαν γνωρίσει οι μαθητές στο Γυμνάσιο. Είναι χρήσιμο ο διδάσκων να 
επισημάνει την αντιστοιχία των κριτηρίων της ομοιότητας των τριγώνων με 
τα κριτήρια ισότητας αυτών. 

Επίσης παρουσιάζεται ένα πραγματικό πρόβλημα (εφ. 2, § 8.2) που 
αντιμετωπίζεται με την έννοια της ομοιότητας. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα για τον ορισμό των όμοιων σχημάτων, του λόγου 

ομοιότητας και το θεώρημα που αναφέρεται στο λόγο των περιμέ-
τρων όμοιων σχημάτων. 

2 διδακτικές ώρες για τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων. 
2 διδακτικές ώρες για εφαρμογές. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να αναγνωρίζουν πότε δύο σχήματα είναι όμοια και να μπορούν να 

προσδιορίσουν το λόγο ομοιότητας. 
• Να γνωρίζουν τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων. 
• Να χρησιμοποιούν την έννοια της ομοιότητας σε εφαρμογές μεγέ-

θυνσης- σμίκρυνσης και σε υπολογισμούς σε όμοια σχήματα με τη 
βοήθεια του λόγου ομοιότητας, ιδιαίτερα σε πρακτικά προβλήματα. 
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Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Από ένα σύνολο όμοιων τριγώνων ή τετραγώνων, όπου πρόκειται ου-

σιαστικά για ένα σχήμα σε διαφορετικά μεγέθη, εισάγεται εμπειρικά η 
έννοια της ομοιότητας. Εδώ βέβαια μπορεί να γίνει αντιπαράθεση με ένα 
σύνολο ορθογωνίων που δε συμβαίνει το ίδιο. 

Έτσι, με το παράδειγμα του βιβλίου (παραλληλόγραμμα, τρίγωνα) φαί-
νεται ότι για να είναι όμοια δύο ευθύγραμμα σχήματα, εκτός από την 
ισότητα των αντίστοιχων γωνιών, πρέπει και οι ομόλογες πλευρές να είναι 
ανάλογες. Σε κάθε ομοιότητα έχουμε και το λόγο ομοιότητας. Ακολουθεί 
ο ορισμός. 

Για το σχηματισμό όμοιων τριγώνων μπορεί να γίνει αναφορά στο θε-
ώρημα του Θαλή. Άλλωστε έχει αναφερθεί ως εφαρμογή στο προηγού-
μενο κεφάλαιο. 

Για το λόγο ομοιότητας που θα αποδειχθεί ότι είναι και ο λόγος των πε-
ριμέτρων θα αποδειχθεί ότι είναι και λόγος ομόλογων ευθύγραμμων τμη-
μάτων όμοιων σχημάτων, όταν αποδειχθεί ότι όμοια ευθύγραμμα σχήμα-
τα χωρίζονται σε όμοια τρίγωνα. Έτσι, ο λόγος ομοιότητας δύο τριγώνων 
θα είναι και λόγος ομόλογων διχοτόμων, υψών, διαμέσων. 

Τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων καλύπτουν τη μελέτη των όμοιων 
σχημάτων, αφού αυτά χωρίζονται σε όμοια τρίγωνα. 
Κατά τη διδασκαλία οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι από την ισότη-
τα των λόγων καταλήγουμε σε μετρικές σχέσεις, όπως φαίνεται σε 
διάφορες ασκήσεις. Άλλωστε στο επόμενο κεφάλαιο οι μετρικές σχέσεις 
προκύπτουν κυρίως από ομοιότητα σχημάτων. 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Για την κατανόηση της έννοιας της ομοιότητας αλλά και των κριτηρίων 

θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να κατασκευάζουν 
δύο όμοια τρίγωνα, εφαρμόζοντας τα κριτήρια. Ακόμη αν έχουμε ένα τε-
τράπλευρο, πώς π.χ θα κατασκευάσουμε όμοιό του με τριπλάσια περί-
μετρο. 

Εκτός απο την κατασκευή θα πρέπει να διακρίνουν σε ένα σχήμα 
όμοια τρίγωνα και από τις ίσες γωνίες να γράφουν τους ίσους λόγους. 
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Οι ασκήσεις που αναφέρονται σε υπολογισμούς μπορεί να αναφέρονται 
σε πρακτικά προβλήματα, π.χ. μέτρηση κάποιου ύψους ή πλάτους ενός 
ποταμού. Ο σχηματισμός ενός τριγώνου όμοιου με ένα τρίγωνο που έχει 
πλευρά το μήκος που πρόκειται να υπολογίσουμε είναι επιλογή του 
μαθητή, που κατευθύνεται βέβαια σε αυτή τη δραστηριότητα. 

Τέλος υπάρχουν οι αποδεικτικές ασκήσεις που αναφέρονται κυρίως σε 
μετρικές σχέσεις. Με ης ασκήσεις αυτές ο μαθητής ελέγχεται για την ανα-
λυτική του σκέψη, αφού τα ευθύγραμμα τμήματα που αναφέρονται στη 
σχέση οδηγούν στην επιλογή των κατάλληλων τριγώνων που πρέπει να 
είναι όμοια. 

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. ΐ) Να εξηγήσετε γιατί δύο ισοσκελή τρίγωνα με μία γωνία ίση είναι 

όμοια. 
ii) Έχουμε δύο ρόμβους που η πλευρά του ενός είναι διπλάσια της 

πλευράς του άλλου. Να εξετάσετε αν είναι όμοιοι. 

2. Σε ορθογώνιο τρίγωνο μεΑΒ=12, ΑΓ =16 και ΒΓ=20 από σημείο Δ της 
ΑΒ φέρουμε κάθετο τμήμα στη ΒΓ, ΔΕ. Αν ΔΕ= 3, να υπολογισθούν οι 
πλευρές του τριγώνου ΒΔΕ. 

3. Στο οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, τα ΑΔ και BE είναι ύψη. Να αποδείξετε 
ότι ΑΔ·ΒΓ=ΑΓ·ΒΕ. Αν Η είναι το σημείο τομής των υψών, να απο-
δείξετε ότι ΑΗΉΔ=ΒΗΉΕ. 
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2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. ί) Σε τυχαίο τρίγωνο αποκόπτουμε με παραλλήλους προς τις απέναντι 

πλευρές τις τρεις κορυφές. Να εξηγήσετε γιατί τα τρίγωνα που απο-
κόπτονται είναι όμοια. 

ii) Σε τετράπλευρο να φέρετε τις διαγώνιους και να θεωρήσετε τα μέσα 
τους. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο που σχηματίζεται με 
κορυφές τα μέσα των διαγωνίων είναι όμοιο με το αρχικό. Ποιος 
είναι ο λόγος ομοιότητας; 

2. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ=12, ΑΓ= 15 και Br=T8. Τα σημεία Δ και Ε 
των ΑΒ και ΑΓ ορίζουν τρίγωνο ΑΔΕ όμοιο του ΑΒΓ (χωρίς η ΔΕ να 
είναι παράλληλη στη ΒΓ) το οποίο έχει περίμετρο 9. Να υπολογίσετε 
τις πλευρές του. 

3. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ φέρουμε το ύψος ΑΔ στην υποτείνουσα. 
Να αποδείξετε ότι ΑΔ2 = ΔΒ · ΔΓ. 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 

1. ϊ) Ναι ii) Ναι 

2. Όχι 

3 . S . I 
ΒΓ 3 

4. 2,5 

5. 6cm, 8cm και 1 Ocm. 

, r p . ο γ λ tv" λ ' ' ' ΚΆ ΑΛ ΑΚ 6. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΚΛ είναι ομοια, οποτε = = κ ' ΒΓ ΑΒ ΑΓ 
7. ΑΒ//ΓΔ, γιατί τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΓΕΔ είναι όμοια. 
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Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

1η Δραστηριότητα Τέλος Κεφαλαίου 

180°-ω 

180°- φ 

180°-θ 
8 0 ° - ζ 

Είναι ΑΒ//ΑΈ', ΒΓ//Α'Δ', ΔΓ//ΔΤ' και ΑΔ//ΒΤ' 

2η Δραστηριότητα Τέλος Κεφαλαίου 
Αρκεί να θεωρήσουμε το συμμετρικό 

μίας από τις κορυφές του ορθογωνίου ως 
προς μία διαγώνιο, π.χ. της κορυφής Δ ως 
προς τη διαγώνιο ΑΓ. 

Προκύπτει τότε το τετράπλευρο ΑΔΓΔ' 
που είναι της μορφής που θέλουμε να έχει το 
Α'Β'Γ'Δ'. 

Εργασία 
Η λύση είναι όμοια με την εφαρμογή 2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Μετρικές σχέσεις 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 9 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και 
στον κύκλο. Με τον όρο μετρική σχέση εννοούμε μια σχέση μεταξύ μηκών 
ευθύγραμμων τμημάτων. Έτσι σε μία παράσταση της μορφής 
2ΑΒ2+ΑΓ2 —2ΑΒ • ΑΓ τα σύμβολα ΑΒ και ΑΓ παριστάνουν μήκη των αντί-
στοιχων ευθύγραμμων τμημάτων. Είναι χρήσιμο να τονισθεί στους μαθητές 
η ομογένεια των μετρικών σχέσεων, ώστε να μπορούν εύκολα να χαρακτη-
ρίσουν, π.χ., ως λανθασμένη μια σχέση της μορφής α?+β2+2αβγ, όπου α,β, γ 
μήκη πλευρών τριγώνου. Το κεφάλαιο αυτό μπορεί να χωριστεί σε τρεις 
διδακτικές ενότητες. 

Η πρώτη αναφέρεται στις μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο, με 
βασικό συμπέρασμα το Πυθαγόρειο θεώρημα. 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει και τις κατασκευές που στηρίφνται στο 
Πυθαγόρειο θεώρημα. Για τη σημασία του Πυθαγόρειου θεωρήματος είναι 
χρήσιμο να σχολιασθεί το ιστορικό σημείωμα της § 9.3. 

Η δεύτερη αναφέρεται στη γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος, τις 
συνέπειές της, τα θεωρήματα των διαμέσων και τους βασικούς γεωμε-
τρικούς τόπους της § 9.6. Επίσης είναι χρήσιμο να τονισθεί και να δοθεί ως 
συνέπεια της γενίκευσης του Πυθαγόρειου θεωρήματος ο Νόμος συνη-
μίτονων. 

Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις μετρικές σχέσεις σε κύκλο. Οι εφαρμο-
γές 1 και 2 της §9.7 αποτελούν συμπλήρωμα της θεωρίας της παραγράφου. 
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Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα για σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο και Πυθαγόρειο 

θεώρημα. 
1 διδακτική ώρα για εφαρμογές. 
1 διδακτική ώρα για γεωμετρικές κατασκευές. 
2 διδακτικές ώρες για γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος και 

εφαρμογές. 
2 διδακτικές ώρες για θεωρήματα διαμέσων και γεωμετρικούς τόπους. 
2 διδακτικές ώρες για μετρικές σχέσεις στον κύκλο. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν οι μαθητές και να μπορούν να αποδεικνύουν τις μετρι-

κές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο. 
• Να μπορούν από γνωστές μετρικές σχέσεις που περιέχουν ένα άγνω-

στο τμήμα να το κατασκευάζουν. 
• Να μπορούν να αποδεικνύουν μετρικές σχέσεις σε τυχαίο τρίγωνο. 
• Να γνωρίζουν τις μετρικές σχέσεις στον κύκλο όταν έχουμε τέμνου-

σες ή τέμνουσα και εφαπτομένη και τις σχετικές εφαρμογές. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Οι πρώτες μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο προκύπτουν ως 

εφαρμογές των όμοιων τριγώνων. Άλλωστε από αυτές πολλές έχουν 
αποδειχθεί ως ασκήσεις στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Ο συνδυασμός σχέσεων με πράξεις μας οδηγεί σε άλλες σχέσεις. Έτσι 
με κατευθυνόμενη διδασκαλία οι μαθητές μπορούν με το Πυθαγόρειο 
θεώρημα να οδηγούνται στη νέα γνώση με περισσότερη αυτενέργεια. 
Αυτό γίνεται και στη γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος, αλλά και 
στον υπολογισμό του ύψους και στα θεωρήματα των διαμέσων. Παρα-
κάτω δίνεται μια διδακτική προσέγγιση της γενίκευσης του Πυθαγόρειου 
θεωρήματος σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Για το ορθογώνιο τρίγωνο ισχύει α2 = β2+γ2. 
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Αν χωρίς να αλλάξουν τα μήκη β και γ η γωνία Α γίνει οξεία ή αμβλεία, 
τι συμβαίνει στην πλευρά α; 

Α ' - Η-

Η απάντηση θα είναι ότι θα γίνει αντίστοιχα μικρότερη ή μεγαλύτερη. 
Άρα για το οξυγώνιο θα είναι α2 < β2 + γ2 και για το αμβλυγώνιο 

α2 > β2 + γ2. 
Για να αποκατασταθεί η ισότητα στις δύο περιπτώσεις, στην πρώτη 

πρέπει να αφαιρεθεί κάτι, από το β' μέλος της, και στη δεύτερη να 
προστεθεί κάτι, οπότε θα έχουμε αντίστοιχα: 

α2 = β2 + γ2 - κάτι και α2 = β2 + γ2 + κάτι. 
Ο επόμενος προβληματισμός αφορά τον υπολογισμό του α2 στις δύο 

περιπτώσεις. Αφού θέλουμε το τετράγωνο του α θα δημιουργήσουμε 
ορθογώνιο τρίγωνο κτλ. 

Η ποσότητα που πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί στις δύο περν 
πτώσεις για να αποκατασταθεί η ισότητα είναι φανερό ότι εξμρτάται από 
τη γωνία. Αυτό θα γίνει άμεσα φανερό από το νόμο των συνημίτονων και 
μπορεί να γίνει το σχόλιο, αλλά και από τον τύπο που έχει την προβολή, 
γιατί η προβολή εξαρτάται απο το μέτρο της γωνίας. 

Η ίδια μέθοδος εργασίας ακολουθείται για τα θεωρήματα των 
διαμέσων. 

Για τις γεωμετρικές κατασκευές πρέπει να επισημανθεί ότι ισχύουν 
και τα αντίστροφα, π.χ αν χ2 = αβ, το χ είναι το ύψος ορθογώνιου τρι-
γώνου και α, β τα δύο τμήματα που ορίζει στην υποτείνουσα. 

99 



Για τις μετρικές σχέσεις στον κύκλο μετά την απόδειξη για τέμνουσα και 
εφαπτομένη αξίζει να επισημάνουμε ότι η εφαπτομένη είναι οριακή θέση 
της τέμνουσας. Τότε τα δύο τμήματα είναι ίσα και η εμφάνιση του τετρα-
γώνου της εφαπτομένης ήταν αναμενόμενη. Μπορεί μάλιστα πρώτα να γί-
νει αυτό το σχόλιο και μετά να γίνει η απόδειξη του βιβλίου. 
Μετά τον ορισμό της δύναμης σημείου ως προς κύκλο μπορεί να γίνει 
αναφορά στον τόπο των σημείων που έχουν την ίδια δύναμη ως προς δύο 
κύκλους (ριζικός άξονας). Άλλωστε σε τεμνόμενους η σε εφαπτόμενους 
κύκλους διαπιστώνεται άμεσα. 
Η χρυσή τομή είναι πηγή θεμάτων συνθετικών/δημιουργικών εργασιών. 

Σχέδιο μαθήματος με φύλλο εργασίας 

Διδακτική ενότητα: Πυθαγόρειο θεώρημα. 
Στόχοι: Να μπορούν οι μαθητές: 

i) να κατασκευάζουν τις ορθές προβολές σημείων και ευθύγραμμων 
τμημάτων, 

ii) να αποδεικνύουν και να εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο θεώρημα, κα-
θώς και τα άλλα σχετικά θεωρήματα. 

Μέθοδος: Καθοδηγούμενη μάθηση με στοιχεία ανακάλυψης. 
Προπαρασκευή - Κινητοποίηση: Θα γίνει με ερωτήσεις σχετικές με 
την κάθετο που φέρουμε από σημείο εκτός ευθείας ή σε σημείο ευθείας. 
Παρουσίαση: Θα γίνει με φύλλο εργασίας. 
Εμπέδωση: Θα γίνει με τις εφαρμογές και τις ασκήσεις που περιέχει το 
φύλλο εργασίας. 
Εργασία για το σπίτι: 3 ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο. 

Α Α 
Προαιρετική άσκηση: Δίνεται το τραπέζιο ΑΒΓΔ, ώστε Α = Β =90° 
Φέρουμε τις διαγώνιους του ΑΓ, ΒΔ και ενώνουμε τα μέσα τους Ε και Ζ. 
Να αποδείξετε ότι ΓΔ2=ΑΒ2+4ΕΖ2. 
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Φύλλο Εργασίας 
1. Έχουμε το παρακάτω σχήμα: 

(ε)-

V 
Β 

ΐ) Να φέρετε από το Α την κάθετη ΑΑ' στην ευθεία ε (Α' σημείο της ε). 
Πώς ονομάζεται το σημείο Α'; 

ii) Να κάνετε το ίδιο με τα σημεία Β και Γ. 
iii) Να φέρετε το ευθύγραμμο τμήμα Β' Γ', όπου Β' η προβολή του Β 

και Γ' η προβολή του Γ. 

2. Έχουμε το ορθογώνιο τρίγωνο 
ΑΒΓ (Α = 90°). 
i) Να βρείτε τις προβολές των 

κάθετων πλευρών ΑΒ,ΑΓ πάνω 
στην ευθεία ΒΓ. 

ii) Να εξετάσετε αν τα τρίγωνα 
ΑΒΓ και ΔΒΑ είναι όμοια. 

iii) Να υπολογίσετε το ΑΒ2 ως συνάρτηση των ΒΔ και ΒΓ και να 
διατυπώσετε το αποτέλεσμα στη μορφή θεωρήματος: 

Θεώρημα 

iv) Αν στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α =90°) είναι AB=6cm, 
Br=10cm, να βρείτε το ΒΔ. 

ν) Μπορείτε να βρείτε και άλλα ζεύγη όμοιων τριγώνων στο σχήμα; 
Υπολογίστε τα ΑΒ2 και ΑΔ2 και διατυπώστε το αποτέλεσμα σε 
μορφή θεωρήματος: 
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Θεώρημα 

ΑΒ2 

vi) Να βρείτε το λόγο ——- και να διατυπώσετε το αποτέλεσμα ως 
ΑΙ 

πόρισμα. 
Πόρισμα 

vii) Να υπολογίσετε το άθροισμα ΑΒ2 + ΑΓ2 και να διατυπώσετε το 
αντίστοιχο θεώρημα. 

Θεώρημα 

viii) Στο παραπάνω τρίγωνο είναι ΑΒ= 15 cm, Ar=20cm. Να βρείτε τη 
ΒΓ. 

Λ. 

3. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α =90°) το ΑΔ είναι ύψος. 
1 1 1 

Να αποδείξετε ότι ——- Η = . S ΑΒ2 ΑΓ2 ΑΔ2 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Η αξιολόγηση πρέπει όπως πάντα να γίνεται σε όλους τους διδακτι-

κούς στόχους από τους πιο άμεσους μέχρι τους τελικούς. Για το λόγο αυτό 
και οι ερωτήσεις είναι διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. 

Ερωτήσεις κατανόησης και εμπέδωσης 
Ι .Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει πλευρές χ, χ+2, χ-2. Να υπολογισθούν οι 

πλευρές του. 
2. Η διάμεσος AM ορθογώνιου τριγώνου ισούται με μία κάθετη πλευρά 

που έχει μήκος α. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου. 
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3. Ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο έχει υποτείνουσα με μήκος α. Να 
υπολογίσετε τις κάθετες πλευρές του. 

Λ 
4. Τριγώνου ΑΒΓ είναι α=12, β= 20. Αν η Β είναι αμβλεία, πόσο μπορεί 

να είναι το μήκος της γ; 
5. Στον άξονα των πραγματικών αριθμών που είναι γνωστή η θέση του 1, 

να προσδιορίσετε τη θέση του V5. 
6. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι α = V 2 , β = 1 + λ/3, γ = 2, να 

Α 
υπολογίσετε τη γωνία Α . 

7. Δύο χορδές κύκλου τέμνονται και τα μήκη των τριών τμημάτων είναι 
6, 10, 12. Πόσο μπορεί να είναι το τέταρτο τμήμα; 

8. Μία κάθετη πλευρά ορθογώνιου τριγώνου είναι τριπλάσια της άλλης. 
Ποιος είναι ο λόγος των προβολών τους στην υποτείνουσα; 

9. Δίνονται ευθύγραμμα τμήματα α και β. Να κατασκευασθεί ευθύ-
γραμμο τμήμα x τέτοιο, ώστε χ2 = α2 + αβ. 

10. Τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου είναι: 2α, 3 α, 4α. 
ΐ) Να υπολογίσετε το μήκος της διαμέσου που αντιστοιχεί στη μεγαλύ-

τερη πλευρά. 
ii) Να υπολογίσετε το μήκος του ύψους στη ίδια πλευρά. 

Για την αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών να εφαρμόζουν τις 
γνωστές μετρικές σχέσεις για την απόδειξη άλλων, υπάρχουν οι ασκήσεις 
του βιβλίου που χαρακτηρίζονται ως αποδεικτικές καθώς και τα σύνθετα 
θέματα. 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
Α Α Α 

1. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α= 90°) είναι Β = 2Γ. Να βρείτε το λόγο 
β 
γ ' 

2. Οι πλευρές ενός τριγώνου είναι α ^ + λ 2 , β=2κλ, γ= κ2-λ2, όπου κ και 
λ θετικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. 

3. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ισχύει ότι 2μ2 > βγ. 
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2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
Λ 

1. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει β2+γ2=2αμα, να υπολογίσετε τη γωνία Α. 

/ \ 

2. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90°). Προεκτείνουμε την πλευρά 
ΑΓ κατά ΓΔ=ΒΓ. Να αποδείξετε ότι ΒΔ2 = 2ΒΓ · ΑΔ. 

3. Στην υποτείνουσα ΒΓ ορθογώνιου τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε τα σημεία 
Δ και Ε, ώστε ΒΔ=ΔΕ=ΕΓ. Αν ΒΓ = α, να αποδείξετε ότι 

ΑΔ2 + ΑΕ2= - α2. 
9 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 

§ 9 . 1 - 9 . 2 
1. 5 
2. γ 
3. β, γιατί 3 · 12 = 36 = 9+12+15. 

2V2T j— 4. χ = — — , y - V 2 1 . 

§9.4 
1. i) ΒΓ2 = ΑΒ2 + ΑΓ2 + 2ΑΒ · ΑΔ 

ii) ΒΓ2 = ΑΒ2+ΑΓ2 + 2ΑΓ · ΑΕ 
2. i) Β> 90° 

ii) Α= 90° 
iii) Α >90° 

3. «μεγαλύτερη» - β2 > α2 + γ2 

4. α2 = β2 + β2 - 2β · β · συν120° ή α2 = 3β2. 

§ 9.5 - 9.6 

1. ΑΒ2 + ΑΓ2 = 2 AM2 + 2ΒΜ2 ^ΒΜ = 
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2. i) ΜΑ2 + MB2 = 2M02 + 

ii) ΜΓ2 + ΜΔ2 = 2M02 + 

ΑΒ2 

2 
ΓΔ2 

ΜΑ2 + MB2 = ΜΓ2 + ΜΔ2, γιατί ΑΒ = ΓΔ = 2R. 
3. γ 

§9.7 
1. i) χ = 1 

ii) y = Β 
iii) χ = 5 

2 . - R 2 

3. R = 2 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

1η Δραστηριότητα, (τέλος κεφαλαίου) 
Τα τμήματα ΕΖ, ΖΗ και ΗΓ είναι ^ 

ίσα. Πράγματι από τα ορθογώνια 
τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΓ προκύπτουν 
αντίστοιχα ότι ΒΓ = αλ/2 και 
ΕΓ=αλ/3. Επίσης από το ορθογώνιο 
τρίγωνο ΕΒΓ έχουμε ότι 

BE2 = ΕΓ · ΕΖ ή α2 = a V 3 · ΕΖ 

ή ΕΖ = . 

Όμοια από το τρίγωνο ΔΕΓ 
αΛ/3 

προκύπτει ότι ΗΓ 

ΖΗ = ΕΓ - ΕΖ - ΗΓ 

οποτε και 

αλ/3 αλ/3 . Αρα ΕΖ = ΖΗ = ΗΓ = — — . 
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2η Δραστηριότητα (τέλος Κεφαλαίου) 

ν 
* 

/ 
\ ι Ν 

\ 
/ 

/ 
/ ϋ Β \ 

/ 
/ 1 \ 

χ' .Έ ο r Π Α Δ ; , χ 

Σχ-1 Σχ·2 

• Για τον προσδιορισμό της θέσης του λ/3, κατασκευάζουμε αρχικά 
(σχ. 1) το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΟΒ με OA = ΑΒ = 1, οπότε 
ΟΒ = λ/2. Στη συνέχεια φέρουμε ΒΠΟΒ, ώστε ΒΓ = 1, οπότε ΟΓ = λ/3. 
Αν γράψουμε τον κύκλο (Ο, ΟΓ), τα σημεία τομής του Δ και Ε με τον 
άξονα Χ'Χ είναι αντίστοιχα οι θέσεις των λ/3 και - V 3 . 

• Για τον προσδιορισμό της θέσης του λ/5, κατασκευάζουμε (σχ.2) το 
ορθογώνιο τρίγωνο ΚΟΗ με ΟΚ = 2 και ΚΗ = 1. Τότε ΟΗ = λ/5, οπότε το 
σημείο τομής Θ του κύκλου (Ο, ΟΗ) με τον άξρνα είναι η θέση του λ/5. 

Εργασία (τέλος Κεφαλαίου) 
ΐ) Φέρουμε την κοινή χορδή ΑΒ. Αν Μ 

σημείο στην προέκταση τηςΑΒ έχουμε: 
Μ Α · M B = ΜΚ2 

ΜΑ · MB = ΜΑ2 

R 2 = ΔΓκ,κ) κ α ι 

ρ2 = ΔΜ .. κ (Λ,ρ) 

ii) Φέρουμε την κοινή εφαπτομένη ε στο σημείο επαφής. Αν Μ σημείο της 
ε έχουμε: 
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ΜΑ2 = ΜΚ2 - R2 = A^ R ) και 

ΜΑ2 = ΜΑ2 - ρ2 = Δ[^ ρ). 

Όμοια αν οι κύκλοι εφάπτονται 
εσωτερικά. 

iii) Έστω R>p. 
Πρέπει Δ^ Γ<) = Δ™ ρ) ο ΜΚ2 - R2 = ΜΔ 2 - ρ 2 ^ ΜΚ2- ΜΑ2 = R2 - ρ2. 

Επομένως, σύμφωνα με το πρόβλημα 2 της § 9.6, το Μ ανήκει σε 
R2 - ρ2 

ευθεία ε κάθετη στη διάκεντρο ΚΑ στο σημείο Η, ώστε ΟΗ = -

όπου Ο είναι το μέσο της ΚΑ. 
2ΚΛ 

Ο Η 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 

Εμβαδά 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 7 

Η έννοια του εμβαδού, όπως αναφέρεται και στην § 10.2, έχει κοινές 
ιδιότητες με την έννοια του μήκους ευθύγραμμου τμήματος, του μέτρου 
τόξου ή γωνίας. Η παρατήρηση αυτή είναι χρήσιμο να τονιστεί στους 
μαθητές, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η έννοια της μέτρησης είναι η ίδια και 
απλά αλλάζει το είδος και η φύση των μετρούμενων μεγεθών. Άλλωστε και 
η έννοια του μέτρου ενός συνόλου αποτελεί γενίκευση της έννοιας του 
μήκους, του εμβαδού ή του όγκου που θα γνωρίσουμε αργότερα και έχει 
ανάλογες ιδιότητες. 

Η ύλη του κεφαλαίου χωρίζεται σε τέσσερις διδακτικές ενότητες. 
Η πρώτη αναφέρεται στην έννοια του εμβαδού των βασικών 

γεωμετρικών σχημάτων. Η δεύτερη αναφέρεται ειδικότερα στο εμβαδόν 
τριγώνου και η τρίτη στη σχέση των εμβαδών όμοιων πολυγώνων. Η 
τελευταία ενότητα αναφέρεται στον τετραγωνισμό ενός πο/νγώνου. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 

2 διδακτικές ώρες για πολυγωνικά χωρία, εμβαδόν ευθύγραμμου 
σχήματος και το εμβαδόν των βασικών σχημάτων (§ 10.1, 10.2, 
10.3) 

1 διδακτική ώρα για εφαρμογές. 
1 διδακτική ώρα για άλλους τύπους εμβαδού του τριγώνου (§ 10.4). 
2 διδακτικές ώρες για εμβαδόν και ομοιότητα, εφαρμογές (§ 10.5). 
1 διδακτική ώρα για τετραγωνισμό σχημάτων (§ 10.6). 
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Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν οι μαθητές την έννοια του εμβαδού. 
• Να μπορούν να υπολογίζουν το εμβαδόν των βασικών σχημάτων. 
• Να διακρίνουν τα διαφορετικά και ισοδύναμα ως προς το 

εμβαδόν σχήματα. 
• Να μπορούν να μετασχηματίζουν ένα σχήμα σε άλλο ισοδύναμο 

και να τετραγωνίζουν ένα πολύγωνο. 
• Να γνωρίζουν τη σχέση των εμβαδών όμοιων σχημάτων με το 

λόγο ομοιότητας. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Η έννοια του εμβαδού είναι εμπειρικά γνωστή και αναφέρεται σε 

κάποια έκταση που μπορεί να μετρηθεί. Η μέτρηση αυτή γίνεται με 
σύγκριση με κάποια άλλη έκταση που τη θεωρούμε ως μονάδα. Ετσι 
καθίσταται φανερή η αναγκαιότητα της μονάδας. 

Στη συνέχεια διατυπώνουμε τις βασικές αρχές (αξιώματα) που 
ισχύουν: 

1. Ίσα πολυγωνικά χωρία έχουν ίσα εμβαδά. 
2. Το εμβαδόν ενός πολυγωνικού χωρίου ή μιας πολυγωνικής επιφά-

νειας ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των μερών της στα οποία χα-
ρίζεται. 

3. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς 1 μ είναι 1 τ.μ. 
Το αντίστροφο της πρώτης πρότασης δεν ισχύει. Δίνεται ο ορισμός των 

ισοδύναμων σχημάτων. Για παράδειγμα με 4 τετραγωνικές μονάδες 
μπορούμε να έχουμε διαφορετικά σχήματα που να έχουν εμβαδόν 4 και να 
μην είναι ίσα (εφαρμόσιμα). 

Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι: 
Αν μία επιφάνεια περιέχεται σε άλλη, τότε έχει εμβαδόν μικρότερο 
αυτής. 
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Εδώ πριν προχωρήσουμε στους τύπους που μας δίνουν το εμβαδόν 
μπορούμε να δώσουμε αρκετά παραδείγματα ισοδύναμων σχημάτων, 
όπως παραλληλόγραμμο και ορθογώνιο, τρίγωνο και ισοδύναμο τραπέζιο, 
τραπέζιο και ισοδύναμο τρίγωνο. Όλα αυτά αποτελούνται από μέρη που 
είναι ίσα (άρα ισεμβαδικά) ένα προς ένα. Στη συνέχεια αποδεικνύονται οι 
τύποι των εμβαδών των βασικών σχημάτων. 

Παραδείγματα 
• Η διάμεσος τριγώνου το χωρίζει σε δύο ισοδύναμα τρίγωνα. 
• Αν η κορυφή τριγώνου κινείται παράλληλα στη βάση, τα τρίγωνα που 

προκύπτουν είναι ισοδύναμα. 
• Με υπολογισμό των εμβαδών αποδεικνύεται και το Πυθαγόρειο 

θεώρημα (ιστορικό σημείωμα). 

Για το εμβαδόν πολυγώνου εφαρμόζεται το αξίωμα 2 που αναφέρθηκε 
παραπάνω. Δηλαδή το χωρίζουμε κατάλληλα σε χωρία των οποίων μπο-
ρούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν. 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Για τον έλεγχο της κατανόησης της έννοιας του εμβαδού, της μέτρησης 

και των ισοδύναμων σχημάτων δίνονται παρακάτω ενδεικτικά ερωτή-
ματα. 

Ερωτήσεις κατανόησης 

1. Έχουμε ένα αρθρωτό παραλληλόγραμο (μεταβάλλονται οι γωνίες και 
μένουν σταθερά τα μήκη των πλευρών). Πότε το εμβαδόν του γίνεται 
μέγιστο; 

2. Ένας ρόμβος και ένα τετράγωνο έχουν την ίδια περίμετρο. Ποιο έχει 
το μεγαλύτερο εμβαδόν; 

3. Σε ορθογώνιο αυξάνουμε τη βάση και ελαττώνουμε το ύψος κατά την 
ίδια ποσότητα. Το εμβαδόν θα μεταβληθεί; 

4. Τετράγωνο και ισόπλευρο τρίγωνο έχουν την ίδια περίμετρο. Ποιο έχει 
μεγαλύτερο εμβαδόν; 
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5. Σε τρίγωνο διπλασιάζουμε το ύψος και τριπλασιάζουμε τη βάση. Πώς 
θα μεταβληθεί το εμβαδόν; 

6. Σε κυρτό τετράπλευρο φέρουμε τις διαγώνιους και ενώνουμε τα μέσα 
των τεσσάρων τμημάτων τους στα οποία χωρίζονται από το σημείο 
τομής τους.. Σχηματίζεται ένα νέο τετράπλευρο. Να βρείτε τη σχέση 
που υπάρχει μεταξύ των εμβαδών αυτού και του αρχικού; 

7. Το γινόμενο των δύο πλευρών τριγώνου είναι διπλάσιο του εμβαδού. 
Πόσο είναι το μέτρο της περιεχόμενης γωνίας τους; 

8. Αμβλυγώνιο και οξυγώνιο τρίγωνο έχουν ίσες μία προς μία τις 
πλευρές της οξείας και αμβλείας γωνίας και επιπλέον ίσα εμβαδά. 
Ποια η σχέση μεταξύ της αμβλείας και οξείας γωνίας ; 

9. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι β= 3γ. Τι σχέση έχουν τα ύψη υγ και υβ; 

10. Σε τρίγωνο ΑΒΓ να προσδιορίσετε εσωτερικό του σημείο Ο, ώστε το 
1 1 

εμβαδόν του ΟΑΒ να είναι το — του ΑΒΓ και του ΟΒΓ το — του ΑΒΓ. 

11. Οι 3 διάμεσοι ενός τριγώνου το χωρίζουν σε 6 ισοδύναμα σχήματα. 
Να αιτιολογήσετε την πρόταση. 

Η εμπέδωση γίνεται με υπολογιστικές ασκήσεις που αναφέρονται στον 
υπολογισμό των εμβαδών ή σε υπολογισμούς μέσω ισοδύναμων σχημά-
των ή κατασκευών. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω. 

Υπολογιστικές Ασκήσεις 
1. Να υπολογισθεί η πλευρά ισόπλευρου τριγώνου, αν αριθμητικά η 

περίμετρος ισούται με το εμβαδόν. 
2. Στη μια πλευρά παραλληλογράμου να προσδιορισθεί σημείο, ώστε αν 

ενωθεί με μια απέναντι κορυφή να χωρίζει το παραλληλόγραμο σε δύο 
μέρη που το ένα είναι διπλάσιο του άλλου. 

3. Να κατασκευασθεί τετράγωνο με εμβαδόν διπλάσιο ενός δοσμένου 
τετραγώνου. 

4. Ένα ισοσκελές τραπέζιο έχει τη μία βάση ίση με τις μη παράλληλες 
πλευρές του και μία γωνία 120°. Να υπολογισθεί το εμβαδόν του. 

Α 
5. Τριγώνου ΑΒΓ είναι γνωστά οι πλευρές β,γ και η γωνία Α = 60°. Να 

υπολογίσετε τα ύψη από τις κορυφές Β και Γ. 
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6. Οι βάσεις ενός τραπεζίου έχουν μήκη α και 3 α. Να βρείτε το λόγο των 
εμβαδών των δύο τραπεζίων που ορίζει η διάμεσος. 

7. Ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) είναι ισοδύναμο με τρίγωνο 
Α'Β'Γ' με Α 'Β '=4, Α 'Γ '=9 και Α+Α' = 180°. Να υπολογισθεί το μή-
κος της πλευράς ΑΒ του ισοσκελούς. 

8. Παραλληλόγραμο ΑΒΓΔ έχει εμβαδόν 30. Σημείο Σ βρίσκεται στο 
εσωτερικό του και πάνω στη μεσοπαράλληλο των ΑΒ και ΓΔ. Να υπο-
λογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΣΑΒ. 

Αποδεικτικές ασκήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο καθώς και σύνθετα 
θέματα, που μάλιστα δίνονται κατά παραγράφους, προσφέρονται για 
αξιολόγηση των τελικών σκοπών της διδασκαλίας. 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1 

1. Στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ τριγώνου ΑΒΓ θεωρούμε τμήματα ΑΔ=—ΑΒ 

1 
και ΑΕ= — ΑΓ αντίστοιχα. Να υπολογίσετε το λόγο των εμβαδών των 

τριγώνων ΑΒΓ και ΑΔΕ. 

2. Αν Σ σημείο μιας πλευράς παραλληλογράμου ΑΒΓΔ, να αποδείξετε ότι 
(ΣΑΓ)+(ΣΒΔ)=(ΑΒΓ). 

3. Στις πλευρές ΒΓ και ΓΔ τετραγώνου ΑΒΓΔ, πλευράς α, παίρνουμε 
α 

σημεία Ζ και Η αντίστοιχα, ώστε ΖΓ=ΗΔ=—. 

ί) Να αποδείξετε ότι τα τμήματα ΑΖ και ΒΗ είναι κάθετα. 
ii) Αν Κ το σημείο τομής των ΑΖ και ΒΗ, να υπολογισθούν τα μήκη 

των ΑΚ, AH, ΚΗ. 
iii) Να υπολογισθεί το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΚΗΔ. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο 28 και διαγώνιο 10. Να υπολογίσετε 

το εμβαδόν του. 
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2. Σε τραπέζιο να αποδείξετε ότι το τρίγωνο, που έχει πλευρά μία από τις 
μη παράλληλες πλευρές του και κορυφή το μέσο της απέναντι 

πλευράς, έχει εμβαδόν το y του τραπεζίου. 

3. Δίνεται κύκλος Ο και δύο κάθετες χορδές ΑΒ και ΓΔ. Να αποδείξετε 
ότι (ΒΟΔ)=(ΑΟΓ). 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 
§ 10.1 - 1 0 . 3 

2.Ε = 16 
3. χ = 6 
4. υ > υ,, α β 

5. Ισούται με 10. 
6. Έχασε γιατί ο τετραγωνικός αγρός είχε εμβαδόν 3600m2 , ενώ ο 

ορθογώνιος έχει 3200m2. 

§ 1 0 4 

1. Λαμβάνουμε υπόψη ότι 0 < ημΑ < 1. Η ισότητα ισχύει όταν Α= 90°. 
2. Από τον τύπο Ε = τρ προκύπτει τ = 6. 

§10.5 
1.Γ 

(ΑΒΓΔ) 16 
2. Οι δοσμένοι ρόμβοι είναι όμοιοι, οπότε 25" 

3. Αν χ είναι το μήκος των ίσων πλευρών του ισοσκελούς, θα είναι 
χ2 = 36 και χ = 6. 

§ 10.6 
2. Η παράλληλη από το Δ προς τη 

διαγώνιο ΑΓ τέμνει την προέ-
κταση της ΒΓ στο Ε. Τότε 
(ΑΒΓΔ) = (ABE). 
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3. Από την κορυφή Δ του πα-
ραλληλογράμμου ΑΒΓΔ φέ-
ρουμε παράλληλη προς τη 
διαγώνιο ΑΓ που τέμνει την 
προέκταση της ΒΓ στο Ε. Το 
τρίγωνο ABE είναι ισοδύνα-
μο προς το παραλληλόγραμο ΑΒΓΔ. 

4. Το τραπέζιο, με τη συνήθη κατασκευή, μετασχηματίζεται σε ισοδύναμο 
τρίγωνο το οποίο στη συνέχεια μετασχηματίζεται σε ισοδύναμο τετρά-
γωνο. 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

1η Δραστηριότητα § 10.3 r Α Δ 
Έστω ΒΓ^Β, καιΑΔ=Β,. Είναι η 1 \ /1 ι \ 

/ ι I \ 

ΗΓ=ΒΓ- ΒΖ - ΖΗ, οπότε: 
(ΑΒΓΔ)= (ΑΒΖ) + (ΑΖΗΔ) + (ΔΗΓ) 

' ι ι \ ! υ ! υ \ 
ι I 
I I > ι 
h In 

= —ΒΖυ + ΖΗυ + —ΗΓ·υ Ο Ο % Ζ Η 
Βι 

Γ 

= —ΒΖ·υ + ΖΗ·υ + - (ΒΓ-ΒΖ - ΖΗ)·υ 
2 2 

= y(ΒΖ+2ΖΗ+ΒΓ- ΒΖ - ΖΗ)·υ 

= | ( Β Γ + ΖΗ)·υ=|(Β1+Β2)·υ 

2η Δραστηριότητα § 10.3 
Αρκεί να χωρίσουμε την πλευρά ΒΓ σε τρία ίσα μέρη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 

Μέτρηση κύκλου 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 8 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη μέτρηση του κύκλου. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούνται τα κανονικά πολύγωνα. 

Έτσι το κεφάλαιο χωρίζεται στις εξής διδακτικές ενότητες: κανονικά 
πολύγωνα και ιδιότητές τους, εγγραφή των βασικών κανονικών πολυγώνων 
σε κύκλο, μήκος κύκλου και, τόξου, και τέλος εμβαδόν του κύκλου. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
2 διδακτικές ώρα για τον ορισμό του κανονικού πολυγώνου, τα 

στοιχεία του και τις ιδιότητές του. (§§11.1 και 11.2) 
2 διδακτικές ώρες για την εγγραφή των βασικών κανονικών πολυ-

γώνων στον κύκλο και υπολογισμό των στοιχείων τους. (§ 11.3) 
1 διδακτική ώρα για το μήκος κύκλου και τόξου. (§§ 11.4 και 11.5) 
1 διδακτική ώρα για εμβαδόν κύκλου, κυκλικού τομέα και κυκλικού 

τμήματος. (§§ 11.6, 11.7 και 11.8) 
2 διδακτικές ώρες για εφαρμογές. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Να γνωρίζουν οι μαθητές πότε ένα πολύγωνο είναι κανονικό, τα 

στοιχεία και τις ιδιότητές του. 
• Για τα κανονικά πολύγωνα που εγγράφονται σε κύκλο, να 

μπορούν να υπολογίζουν την πλευρά, το απόστημα και το εμβαδόν 
από την ακτίνα του κύκλου. 

• Να μπορούν από την ακτίνα του κύκλου να υπολογίφυν το 
εμβαδόν του, το μήκος του, καθώς και το εμβαδόν κυκλικού τομέα 

115 



και κυκλικού τμήματος. 
• Να μπορούν να υπολογίζουν το εμβαδόν καμπυλόγραμμων σχημά-

των που προκύπτουν από κυκλικές επιφάνειες. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 

Αν ζητήσουμε απο τους μαθητές κυρτά ευθύγραμμα σχήματα που 
έχουν τις πλευρές και τις γωνίες τους ίσες, έχουμε το ισόπλευρο τρίγωνο 
και το τετράγωνο. 

Αν αναζητήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και σε κυρτά πολύγωνα με 
περισσότερες πλευρές έχουμε τα κανονικά πολύγωνα. 

Επειδή οι γωνίες τους είναι ίσες μπορούμε αμέσως να τις υπολο-
γίσουμε. 

Για την κατασκευή κανονικού πολυγώνου θα επισημανθεί οτι αν χωρί-
σουμε έναν κύκλο σε ίσα μέρη, τότε τα σημεία διαίρεσης του είναι κορυ-
φές κανονικού πολυγώνου. 

Ενδιαφέρον έχει το αντίστροφο θεώρημα, όπου θα ορισθεί το κέντρο 
του πολυγώνου καθώς και η κεντρική γωνία. 

Το θεώρημα συμπληρώνεται με το περιγεγραμμένο κανονικό πολύ-
γωνο. Ακολουθεί η εγγραφή σε κύκλο των γνωστών πολυγώνων και ο 
υπολογισμός των στοιχείων τους. 

Εδώ μπορεί να γίνει αναφορά στη σχέση πλευράς εγγεγραμμένου με δι-
πλάσιο αριθμό πλευρών και του αρχικού. Και φυσικά στη σχέση που συν-
δέει τα στοιχεία εγγεγραμμένου και περιγεγραμμένου λόγω ομοιότητας. 

Επισημαίνεται ότι αν εγγραφεί ν-γωνο, τότε μπορεί να εγγραφεί mi το 
2ν-γωνο και από την ακολουθία αυτών των πολυγώνων ορίζουμε το μήκος 
και το εμβαδόν του κύκλου. Το ίδιο συμβαίνει με τα περιγεγραμμένα κανο-
νικά πολύγωνα. 

Από το λόγο των περιμέτρων δύο πολυγώνων που έχουν τον ίδιο αριθμό 
πλευρών (όμοια), ο οποίος ισούται με το λόγο των πλευρών, των αποστημά-
των και των ακτίνων, προκύπτει διαισθητικά ότι ο λόγος δύο κύκλων που 
είναι όρια εγγεγραμμένων θα ισούται με το λόγο των ακτίνων τους. Έτσι 
καταλήγουμε ότι ο λόγος L/R ή L/2R είναι σταθερός, και προκύπτει το μήκος 
του κύκλου. 
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Για το εμβαδόν των καμπυλόγραμμων σχημάτων εφαρμόζρνται οι προτά-
σεις που ισχύουν για τα επίπεδα χωρία που προκύπτουν από άθροισμα ή 
διαφορά γνωστών εμβαδών. 

Στις εφαρμογές αξίζει να γίνει αναφορά και στη διακόσμηση που 
γίνεται με τα κανονικά πολύγωνα. 

Πρώτα, μπορεί να αποδειχθεί η κλασική σχέση που αναφέρεται στο 
στρώσιμο δαπέδου με πλακίδια σχήματος κανονικών πολυγώνων με 

1 1 1 1 
πλήθος πλευρών λ,μ,ν, όπου — + —ι = — · 

λ μ ν 2 
Έπειτα μπορεί να ζητηθεί να αποδειχθεί ότι αν ξεκινήσουμε με δύο 

τετράγωνα, ένα ισόπλευρο τρίγωνο και ένα κανονικό εξάγωνο, μπορούμε 
να στρώσουμε το δάπεδο. 

Ως άλλη δραστηριότητα δίνεται οκτάγωνο και εξωτερικά στις πλευρές 
του κατασκευάζουμε τετράγωνα. Πώς θα συνεχίσουμε ώστε να καλύψου-
με μια επιφάνεια; 

Σχέδιο μαθήματος με φύλλο Εργασίας 
Διδακτική ενότητα: Κανονικά πολύγωνα. 
Υποενότητα: Εγγραφή κανονικών πολυγώνων σε κύκλο. 
Στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν: 
i) να κατασκευάζουν τετράγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο και να υπολο-

γίζουν την πλευρά λ4 και το απόστημα α4 ως συνάρτηση της ακτίνας R 

του κύκλου, 
ii) να κατασκευάζουν κανονικό εξάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο και να 

υπολογίζουν την πλευρά λ6 και το απόστημα α6 ως συνάρτηση της 

ακτίνας R του κύκλου, 
iii) να κατασκευάζουν ισόπλευρο τρίγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο και να 

υπολογίζουν την πλευρά λ3 και το απόστημα α3 ως συνάρτηση της 

ακτίνας R του κύκλου. 
Μέθοδος: Μεικτή (ερωτήσεις - καθοδήγηση - μάθηση). 
Προπαρασκευή - Κινητοποίηση: Με ερωτήσεις θα γίνει προσπάθεια να 
θυμηθούν οι μαθητές τα προηγούμενα θεωρήματα που αφορούν τα κανο-
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νικά πολύγωνα και κυρίως το θεώρημα που αναφέρεται στο χωρισμό του 
κύκλου σε ν ίσα τόξα με συνέπεια την κατασκευή κανονικού ν-γώνου 
εγγεγραμμένου σε αυτόν. (Παρατήρηση σελίδας 236). 
Παρουσίαση: Θα δοθεί κύκλος (0,R), θα ζητηθεί να χωρισθεί σε 2 ίσα 
μέρη και μετά σε 4 ίσα μέρη και να κατασκευασθεί το εγγεγραμμένο 
τετράγωνο. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί να υπολογισθούν η πλευρά λ4 και το 

απόστημα α4. Θα γίνει προσπάθεια να ανακαλύψουν και τον τρόπο εγ-

γραφής κανονικών πολυγώνων με αριθμό πλευρών 2ν, όπου ν φυσικός 
αριθμός και ν>2. Όμοια θα εργασθούμε για το κανονικό εξάγωνο και το 
ισόπλευρο τρίγωνο, καθώς και για τα κανονικά πολύγωνα που έχουν αριθ-
μό πλευρών 3 · 2ν, ν = 0,1,2, ... . 

Εμπέδωση: Θα γίνει για κάθε στόχο με τις παρακάτω ασκήσεις: 
1. Να βρεθεί το εμβαδόν ενός τετραγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο (0,R) 

ως συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου. 
2. Σε έναν κύκλο ακτίνας R παίρνουμε δύο παράλληλες χορδές ΑΒ=λ4 και 

ΔΓ=λ6. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ ως 

συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου. 
3. Αν ένα κανονικό εξάγωνο, ένα τετράγωνο και ένα ισόπλευρο τρίγωνο 

είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο κύκλο (0,R) να αποδείξετε ότι 
λ3

2 = λ2
4 +λ2

6. 

Εργασία για το σπίτι: 
'Ασκηση 
Δίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο (0,R) του οποίου η 
πλευρά ΑΒ είναι ίση με την πλευρά του εγγεγραμμένου, στον κύκλο αυτό, 
τετραγώνου και η ΑΓ είναι ίση με την πλευρά του εγγεγραμμένου, στον 
κύκλο αυτό, ισόπλευρου τριγώνου. Να υπολογισθούν: 

ΐ) οι γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ, 
ii) το ύψος ΑΗ, 
iii) η πλευρά του ΒΓ, 
iv) το εμβαδόν του. 
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Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια 
Η αξιολόγηση για τον έλεγχο της κατανόησης των βασικών στοιχείων 

και της εμπέδωσής τους γίνεται με ερωτήσεις που αναφέρονται σε 
υπολογισμούς γωνιών, αποστήματος, εμβαδού κανονικών πολυγώνων 
κτλ. Δίνονται και εδώ υπολογιστικές και φυσικά αποδεικτικές ασκήσεις 
και σύνθετα θέματα 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Ο λόγος των εμβαδών δύο κανονικών πολυγώνων με πλήθος πλευρών 

ν είναι 9. 
ϊ) Ποιος ο λόγος των περιμέτρων τους; 
ii) Ποιος είναι ο λόγος των αποστημάτων τους; 

2. Η διαφορά των εμβαδών ισόπλευρου τριγώνου και τετραγώνου εγγε-
γραμμένων σε κύκλο ακτίνας ρ είναι 12. Να υπολογίσετε το εμβαδόν 
του κύκλου. 

3. Σε κανονικό πεντάγωνο ΑΒΓΔΕ να αποδείξετε ότι: 
ΐ) κάθε διαγώνιος το χωρίζει σε ισοσκελές τραπέζιο και ισοσκελές τρίγωνο, 

Α 
ii) η διχοτόμος της γωνίας ΒΑ Γ είναι κάθετη στην πλευρά ΑΕ, 
iii) αν Η το σημείο τομής της ΑΓ με την ΒΔ, τότε ΑΗ2 = ΑΓΉΓ. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Η πλευρά περιγεγραμμένου κανονικού εξαγώνου είναι 16. Να υπολογίσετε: 

i) την ακτίνα του κύκλου, 
ii) το εμβαδόν του εγγεγραμμένου τετραγώνου. 

2. Τρεις ίσοι κύκλοι εφάπτονται ανά δύο και έχουν ακτίνα ρ. Να υπολογί-
σετε το εμβαδόν και την περίμετρο του καμπυλόγραμμου τμήματος 
που περιέχεται μεταξύ τους. 

3. Αν Ε , Ε„, Ε είναι τα εμβαδά κανονικών ν-γώνων που έχουν πλευρές ίσες α, ρ γ 

με τις α, β, γ ορθογώνιου τριγώνου, να αποδείξετε ότι Ε^ + Εγ = Εα. 
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3ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Σε ευθεία θεωρούμε διαδοχικά σημεία Α, Β, Γ, Δ. Να αποδείξετε ότι το 

μήκος του κύκλου με διάμετρο ΑΔ ισούται με το άθροισμα των κύκλων 
που έχουν διαμέτρους ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ. 

2. Αν Α, Β, Γ, Δ είναι διαδοχικές πλευρές κανονικού ν-γώνου, να απο-
δείξετε ότι ΑΓ2 - ΑΒ2 = ΑΒ · ΑΔ. 

3. Το άθροισμα των γωνιών κανονικού πολυγώνου είναι 8 ορθές και το 
εμβαδόν του 6λ/3. Να βρεθεί η ακτίνα του. 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 

§ 11.1-11.2 
1. Είναι το ισόπλευρο τρίγωνο. 
2. Η ακτίνα του περιγγεγραμμένου κύκλου. 
3. γ 
4. γ 

* 5. β 

§11.3 
1. ί) Λ ϋ)Λ iii) Σ 
2. Είναι ΑΒΔ = 180°. 
3. Α 
4. Δ 

§ 11.4-11.5 
2. γ 

§ 11.6-11.8 
2. i) Σ ii) Σ iii) Σ iv) Σ ν) Σ νϊ)Σ 
3. i) Σ ii) Δ iii) Λ ίν)Σ 
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Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

Δραστηριότητα § 11.3 
Η λ2, = R(R-X|0), που αναφέρεται στο κείμενο, μετασχηματίζεται 

στην λ2
0 + RX10 - R2 = 0 δεκτή λύση της οποίας είναι η ζητούμενη. Από 

λ2 

τη σχέση -^Ω-+α2
) =R2 με αντικατάσταση του λ10 με το ίσο του προκύπτει 

ότι a 1 0 = j R V l O + 2 V 5 . 

Δραστηριότητες τέλος § 11.3 
1 1 1 1 1. Από τη σχέση — - — = — προκύπτει ότι αν από το — του κύκλου 

1 1 αφαιρέσουμε το — , βρίσκουμε το — αυτού. Έτσι από το τόξο που 

αντιστοιχεί στην πλευρά 6-γώνου αφαιρούμε το τόξο που αντιστοιχεί 
στην πλευρά 10-γώνου και βρίσκουμε το τόξο της πλευράς κανονικού 
15-γώνου. 

2. Όμοια με την 1. 

Δραστηριότητα § 11.8 
Με τη βοήθεια του σχήματος του κειμένου έχουμε: 
, , ΒΓ2 2ΑΒ2 

( μ ) = π ~ ^ - - (ΒΓΕΒ) = π - γ - π - (ΑΒΓ) = (ΑΒΓ). 

121 



ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ 

Οδηγίες για τη διδασκαλία 

Επειδή οι ιδιότητες των σχημάτων του χώρου δε γίνονται άμεσα αντι-
ληπτές από τους μαθητές, όπως ενδεχομένως συμβαίνει για τα σχήματα 
του επιπέδου, γι' αυτό πρέπει οι μαθητές να καθοδηγούνται, ώστε να ανα-
καλύπτουν αυτές τις ιδιότητες. Μια καλή αρχή για το σκοπό αυτό είναι να 
μάθουν να περιγράφουν τα σχήματα του χώρου με όσο το δυνατόν με-
γαλύτερη λεπτομέρεια, ιδιαιτέρως στην αρχή, χωρίς βέβαια να 
παραλείπουν και το αντίστροφο. Δηλαδή από την περιγραφή ενός σχήμα-
τος να κατασκευάζουν το σχήμα. Αυτή η άσκηση με τον καιρό θα τους 
απελευθερώσει από τα δεσμά του σχήματος. 

Πρέπει επίσης, οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τις ευθείες και τα επί-
πεδα ως απεριόριστα σχήματα και να μη δεσμεύονται από το σχήμα που 
τα παριστάνει και είναι πεπερασμένο. Να προεκτείνουν με τη φαντασία 
τους τα σχήματα όπου αυτό χρειάζεται. 

Στα επόμενα περιγράφουμε ορισμένους κανόνες για την ορθή σχεδία-
ση σχημάτων του χώρου στο επίπεδο. 

Η παράσταση σχημάτων του χώρου στο επίπεδο γίνεται ακόμα και από 
ανθρώπους που δεν έχουν εκπαιδευθεί για το σκοπό αυτό. Υπακούουν δη-
λαδή σε ένα έμφυτο γεωμετρικό ένστικτο, το οποίο καλλιεργείται με την 
σπουδή της Γεωμετρίας, ιδιαιτέρως με τη Γεωμετρία του Χώρου. 

Η ενστικτώδης αυτή απεικόνιση γίνεται με τη μέθοδο της παράλληλης 
προβολής των σχημάτων του χώρου στο επίπεδο. Τις μεθόδους παράστασης 
των σχημάτων στο επίπεδο μελετάει η Παραστατική Γ εωμετρία, η οποία τα 
τελευταία χρόνια, δυστυχώς, δε διδάσκεται στα Λύκεια ούτε στα Μαθη-
ματικά τμήματα. Διδάσκεται, όμως, στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές 
Σχολές των Πανεπιστημίων (όχι όλων) γιατί θεωρείται απαραίτητο εφόδιο 
των Μηχανικών που ασχολούνται με κατασκευές στο χώρο. 
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Ον μέθοδοι της Παραστατικής Γεωμετρίας είναι προβολές των σχημά-
των του χώρου στο επίπεδο. Η προβολή αυτή μπορεί να είναι κεντρική, 
δηλαδή από σημείο Ο του χώρου προβάλλεται το στερεό σχήμα στο επί-
πεδο και λέγεται Προοπτική. Με τη μέθοδο αυτή λειτουργεί η όραση (το 
μάτι) και η φωτογραφική μηχανή. 

Άλλη μέθοδος παράστασης που κάνει χρήση της παράλληλης προ-
βολής λέγεται αξονομετρία και το στερεό σχήμα προβάλλεται παράλληλα 
σε κάποια διεύθυνση στο επίπεδο προβολής. Αν η διεύθυνση προβολής εί-
ναι κάθετη στο επίπεδο προβολής, τότε η προβολή λέγεται ορθή. 

κεντρική προβολή παραλληλη προβολή ορθή προβολή 

Οι απεικονίσεις αυτές της Προβολικής Γεωμετρίας είναι ιδιάζουσες 
προβολικές απεικονίσεις σχημάτων του χώρου στο επίπεδο. 

Όπως είναι γνωστό, κατά την προβολή ενός σχήματος τα μήκη και οι γω-
νίες αλλοιώνονται. Υπάρχουν όμως κάποιες ιδιότητες που διατηρούνται και 
αυτές είναι οι ιδιότητες του "ανήκει" και του "διέρχεται". Δηλαδή, όταν ένα 
σημείο ανήκει σε μια ευθεία, η προβολή του θα ανήκει στην προβολή της 
ευθείας. Αν ένα επίπεδο ή ευθεία διέρχεται από σημείο, η προβολή του 
επιπέδου ή της ευθείας θα διέρχεται από την προβολή του σημείου. Επίσης, 
αν μια ευθεία εφάπτεται σε μια καμπύλη, η προβολή της ευθείας εφάπτεται 
στην προβολή της καμπύλης, στην προβολή του σημείου επαφής. 

Για την παράσταση των σχημάτων της Στερεομετρίας χρησιμοποιούμε 
συνήθως την παράλληλη προβολή δηλαδή την αξονομετρία. Κατά αυτή 
την παράσταση διατηρείται επίσης ο λόγος των ευθύγραμμων τμημάτων 
(θεώρημα του Θαλή) και η παραλληλία των ευθειών, δηλαδή παράλληλες 
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ευθείες προβάλλονται ως παράλληλες. 
Η αξονομετρία στηρίζεται στο 

εξής θεώρημα: Τρία τυχαία μη 
μηδενικά ευθύγραμμα τμήματα 
Ο'χ', O'y', O'z' ενός επιπέδου, με 
κοινή αρχή Ο', που ανά δύο δε 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία, 
είναι προβολές των μοναδιαίων 
διανυσμάτων ενός τρισορθογω-
νίου συστήματος συντεταγμένων \^~ 
του χώρου κατά κάποια παράλ-
ληλη προβολή. 

Η πρόταση αυτή λέγεται θεώρημα του Pholke και αποδείχθηκε το 
1853. Το θεώρημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε 
σωστές παραστάσεις σχημάτων στο χαρτί, οποιαδήποτε κι αν είναι τα 
ΟΆ', Ο'Β' και Ο'Γ'. Για παράδειγμα, ο μοναδιαίος κύβος παριστάνεται 
ως εξής: 

Υπάρχουν βέβαια ορισμένες σχετικές θέσεις των τριών ευθύγραμμων 
τμημάτων που δίνουν πιο οικεία παράσταση, π.χ.: 
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Η τοποθέτηση ενός σημείου του 
χώρου προσδιορίζεται με ευθύγραμμα 
τμήματα παράλληλα στις προβολές των 
αξόνων που έχουν μήκη τις συντε-
ταγμένες του σημείου, όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα. 

Αν θεωρήσουμε τον μοναδιαίο κύκλο 
του επιπέδου xOy με κέντρο την αρχή Ο 
των αξόνων, αυτός προβάλλεται στο επί-
πεδο ως έλλειψη της οποίας τα μήκη Ο'χ ' 
και O'y ' συνιστούν συζυγείς ημιδια-
μέτρους. 

Για να βρούμε τους άξονες πρέπει να κά-
νουμε ειδική κατασκευή (τη λεγόμενη του 
Rytz) και οι άξονες της έλλειψης βρίσκο- V 
νται ο μεγάλος στην οξεία γωνία και ο μι-
κρός στην αμβλεία γωνία των συζυγών διαμέτρων. 

Γενικά, η παράλληλη προβολή κύκλου στο επίπεδο είναι έλλειψη. Εδώ 
θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε παλαιότερα βιβλία τον κώνο και τον 
κύλινδρο τους σχεδίαζαν ως εξής: 

M(x, y, Ζ) 

Αυτή η παράσταση ήταν λάθος διότι, οι βάσεις των σχημάτων αυτών 
είναι κύκλοι οι οποίοι προβάλλονται ως ελλείψεις και είναι γνωστό ότι η 
έλλειψη δεν έχει «γωνίες», όπως έχουν αυτά τα σχήματα στα σημείαΑ, Β, 
Γ κτλ. 
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Η σωστή παράσταση είναι η εξής: 

Κ 

δηλαδή, οι βάσεις είναι ελλείψεις και οι γενέτειρες ΚΑ και KB εφάπτο-
νται στην έλλειψη στα Α και Β. Το μεικτόγραμμο σχήμα ΚΑΓΒΚ λέγεται 
περίγραμμα του κώνου και είναι το σύνορο του τόπου εντός του οποίου 
προβάλλεται ο κώνος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 

Ευθείες και Επίπεδα στο χώρο 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 6 

Το κεφάλαιο αυτό είναι σημαντικό γιατί γίνεται εισαγωγή των μαθητών 
στο χώρο των τριών διαστάσεων, με στόχο την κατανόηση των σχετικών 
θέσεων ευθειών και επιπέδων στο χώρο. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα για τον ορισμό του επιπέδου και τις σχετικές θέσεις 

ευθειών και επιπέδων στο χώρο. 
1 διδακτική ώρα για ευθείες, παράλληλα επίπεδα και Θεώρημα του 

Θαλή. 
1 διδακτική ώρα για γωνία δύο ευθειών, ορθογώνιες ευθείες και 

καθετότητα ευθείας και επιπέδου. 
1 διδακτική ώρα για απόσταση ευθείας και επιπέδου και εφαρμογές. 
2 διδακτικές ώρες για δίεδρη γωνία, κάθετα επίπεδα, προβολή στο 

επίπεδο. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Γ ενικά να κατανοήσουν οι μαθητές μέσα στο χώρο τις θέσεις και 

σχέσεις των βασικών στοιχείων του, που είναι τα σημεία, οι 
ευθείες και το επίπεδο. 
Να γνωρίζουν πώς ορίζεται ένα επίπεδο στο χώρο. 

• Να γνωρίζουν τις σχετικές θέσεις ευθείας και επιπέδου και να 
τις εκφράζουν με σχήματα. 

• Να γνωρίζουν τις σχετικές θέσεις δύο επιπέδων. 
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• Τέλος, τις γνωστές έννοιες παραλληλίας και καθετότητας να τις 
επεκτείνουν στο χώρο και να γνωρίζουν τις βασικές προτάσεις που 
αναφέρονται σε αυτές. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 

Αρχικά ορίζεται το επίπεδο στο χώρο από 3 μη συνευθειακά σημεία 
και με τους άλλους τρόπους που προκύπτουν ως πορίσματα. 

Για την παράσταση του επιπέδου με ένα παραλληλόγραμμο γίνεται 
αντιπαράθεση με την ευθεία στο επίπεδο που παριστάνεται με 
ευθύγραμμο τμήμα ή μπορεί ακόμα να είναι νοητό το επίπεδο, οριζόμενο 
από ικανό αριθμό στοιχείων, όπως στο επίπεδο μια ευθεία ορίζεται από 
δύο σημεία. 

Από τη βασική πρόταση ότι εκτός επιπέδου υπάρχει ένα τουλάχιστον 
σημείο, προκύπτει ότι υπάρχει ευθεία που δεν έχει όλα της τα σημεία στο 
επίπεδο και από αυτό προκύπτουν όλες οι σχετικές θέσεις. 

Για την καθετότητα και παραλληλία θα πρέπει να επισημανθούν τα 
βασικά κριτήρια που μας εξασφαλίζουν τον έλεγχο ή την κατασκευή 
κάθετων σχημάτων (ευθειών ή επιπέδων). 

Για τις κατασκευές, βέβαια, θα τονισθεί ότι οι περισσότερες είναι νοητές 
αφού στο χώρο δεν μπορούμε να χαράξουμε π.χ. ευθεία με τον κανόνα, διό-
τι χρειάζεται πρώτα το επίπεδο, που συνήθως είναι ορισμένο άλλα νοητό. 

Μπορούμε να επισημάνουμε και την αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ 
προτάσεων της επιπεδομετρίας και της γεωμετρίας του χώρου, αν θεωρή-
σουμε την αντιστοιχία: 

σημείο -» ευθεία 
ευθεία —> επίπεδο 

επίπεδο —> χώρος 
Έτσι έχουμε αντίστοιχους όρους: 

ημιευθεία —> ημιεπίπεδο 
ημιεπίπεδο -» ημιχώρος 

τομή ευθειών -> τομή επιπέδων 
επίπεδο σχήμα —» στερεό σχήμα 
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ή αντίστοιχες προτάσεις 

Δύο ευθείες του επιπέδου Δύο επίπεδα του χώρου τέ-
τέμνονται σε ένα σημείο και μνονται κατά μία ευθεία και 
ορίζουν μία επίπεδη γωνία. ορίζουν μια δίεδρη γωνία. 

Για τις ασύμβατες να τονισθούν όλες οι ιδιότητες. 
Επισημαίνεται ότι στην καθετότητα και παραλληλία επιπέδων 

υπάρχουν πολλές προτάσεις που η απόδειξή τους είναι σύντομη και 
συνήθως ανάγεται σε πρόταση της επιπεδομετρίας. 

Στο θεώρημα της καθετότητας ευθείας και επιπέδου καθώς επίσης και 
στο θεώρημα των τριών καθέτων, υπάρχουν αποδείξεις με μετρικές 
σχέσεις. Οι αποδείξεις όμως που παραθέτουμε θεωρούμε ότι είναι πιο 
«γεωμετρικές» και καταδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των γεωμετρικών 
στοιχείων. 

Να κατανοήσουν την έννοια της δίεδρης γωνίας και την αντίστοιχη 
επίπεδη, ώστε να συγκρίνουν δίεδρες γωνίες μεταξύ τους. 
Να τονιστεί η έννοια της γωνίας ευθείας και επιπέδου και ότι αυτή είναι 
η μικρότερη από τις γωνίες που σχηματίζει η ευθεία με τις ευθείες του επν 
πέδου που διέρχονται από το ίχνος της. 

Σχέδιο μαθήματος με φύλλο Εργασίας 
Ενότητα: Ευθείες και επίπεδα στο χώρο. 
Στόχοι: 

Να μπορούν οι μαθητές να διατυπώνουν και να αποδεικνύουν τις 
παρακάτω προτάσεις. 

i) Αν ε,//ε2 και ε, τέμνει ένα επίπεδο π. Τότε και η ε2 τέμνει το π. 

ii) Αν ε,-Ι,π και ε2_Ι_π ,τότε θα είναι ε,//ε2. 

iii) Αν ε,//ε3 και ε,//ε3, τότε θα είναι και ε,//ε2. 

Μέθοδος: Μεικτή (ερωτήσεις - καθοδηγούμενη μάθηση). 

Κινητοποίηση: Θα γίνει με ένα ανοικτό πρόβλημα. 
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Παρουσίαση: Θα γίνει με το φύλλο εργασίας, που ακολουθεί. 

Εμπέδωση: Καθετί που θα αποδεικνύεται θα μεταφέρεται στην πράξη 
μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Επίσης θα δοθούν οι παρακάτω 
ασκήσεις για καλύτερη εμπέδωση των θεμάτων που θα αναπτυχθούν. 

1. Δίνονται μία ευθεία ε και ένα σημείο Ο εκτός αυτής. Από το Ο 
διέρχεται μια τυχαία ευθεία δ. Να εξετάσετε πότε η ευθεία δ βρίσκεται 
στο επίπεδο (Ο,ε). 

2. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών στρεβλού τετραπλεύρου είναι 
κορυφές παραλληλογράμμου. 

3. Δίνονται ε,//ε2 και ένα σημείο Α που δε βρίσκεται στο επίπεδο (ε, ,ε2). 

Να κατασκευάσετε επίπεδο που να διέρχεται από το Α και να είναι 
κάθετο στις ε, και ε.,. 

Φύλλο Εργασίας 

1. Αν έχουμε μια ευθεία ε στο χώρο και 
ένα σημείο Α εκτός αυτής, τότε υπάρχει 
μία μόνο ευθεία Αχ//ε. 

Α 

2. Εφαρμογή: Δίνονται μία ευθεία ε και 
ένα σημείο Ο εκτός της ε. Από το Ο διέρ-
χεται μία τυχαία ευθεία δ. Να εξετάσετε 
πότε η ευθεία δ βρίσκεται στο επίπεδο 
(Ο,ε). 

Ο 
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3. Θεώρημα I: Αν ένα επίπεδο τέμνει μία 
από δύο παράλληλες ευθείες, τότε τέ-
μνει και την άλλη. 

4. Πόρισμα: Αν μία από δύο παράλληλες 
ευθείες τέμνει ένα επίπεδο, τότε θα το 
τέμνει και η άλλη. 

5. Θεώρημα II. Αν δύο διαφορετικές 
ευθείες ε ρ ε, είναι κάθετες σε ένα επί-

πεδο π, τότε είναι ε,//ε,. 

6. Πόρισμα: Κάθε επίπεδο, που είναι 
κάθετο σε μία από δύο παράλληλες 
ευθείες, είναι κάθετο και στην άλλη. 

7. Εφαρμογή: Δίνονται ένα επίπεδο π και 
οι ευθείες ε.±π, ε,±π και ε,//ε,. Μας I 2 3 2 ~ 
ζητούν να αποδείξουμε ότι ε3//εΓ 

8. Θεώρημα III. Δύο διαφορετικές ευθείες 
που είναι παράλληλες προς τρίτη ευθεία 
είναι και μεταξύ τους παράλληλες. 

ε1 ε2 

/ Α ' 

/π) 

Β ^ 

' ε, ε2 ε3 

/ . 1 1 
, / 

/ ι \ J 

9. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών στρεβλού τετραπλεύρου είναι 
κορυφές παραλληλογράμμου. 

Εργασία για το σπίτι: 
Ασκηση: Δίνονται οι ευθείες ε,//ε2 και ένα σημείο Απου δε βρίσκεται στο 

επίπεδο (ε,,ε,). Να κατασκευάσετε επίπεδο που να διέρχεται από το Α και 

να είναι κάθετο στις ε. και ε .̂ 
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Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης 
Ένας από τους στόχους είναι η ικανότητα να σχεδιάζουν στο επίπεδο 

σχήματα του χώρου. 
Οι προβολές ευθειών παράλληλων πρέπει να είναι παράλληλες. 
Η γνώση αυτή πρέπει να ελέγχεται. 
Το θεώρημα των τριών καθέτων καθώς και οι ορθογώνιες στο χώρο με 

τις προτάσεις που απορρέουν είναι αντικείμενο αξιολόγησης. 
Η αξιολόγηση για την εμπέδωση της γνώσης μπορεί να γίνεται με 

ερωτήσεις που η απάντησή τους είναι μια νοητή κατασκευή. 

Παραδείγματα 
1. Μπορούμε απο ένα σημείο να φέρουμε ευθεία που να τέμνει δύο ασύμ-

βατες ; 
2. Με τέσσερα μη συνεπίπεδα σημεία πόσα επίπεδα ορίζρνται; 
3. Πώς από σημείο θα φέρουμε ευθεία παράλληλη σε δύο επίπεδα ; 
4. Πώς θα φέρουμε επίπεδο παράλληλο σε δύο ασύμβατες ευθείες; 
5. Πώς θα κατασκευάσουμε από σημείο ευθεία παράλληλη σε επίπεδο και 

συγχρόνως ορθογώνια σε ευθεία του επιπέδου ; 
6. Δίνονται δύο σημεία εκτός επιπέδου π. Υπάρχουν άπειρα σημεία του π 

που ισαπέχουν από αυτό. Πώς θα βρεθούν ; 
7. Σημείο Σ απέχει από επίπεδο απόσταση α. Πώς θα βρούμε σημεία του 

επιπέδου που απέχουν από το Σ απόσταση β, (β > α) ; 
8. Πότε η προβολή ευθύγραμμου τμήματος σε επίπεδο είναι ίση με το μισό του; 
9. Σημείο Σ χωρίζει ευθύγραμμο τμήμα του χώρου σε λόγο 2/3. Ποιος θα 

είναι ο λόγος των προβολών των δύο τμημάτων; Δικαιολογήστε την 
απάντησή σας. 

Ιο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 

1. Δύο ευθείες είναι ορθογώνιες. Να ορισθεί το επίπεδο που περιέχει τη 
μία και είναι κάθετο στην άλλη. 

2. Δίνονται δύο ασύμβατες ευθείες, σημείο Α της μιας και σημείο Β της 
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άλλης. Να προσδιορίσετε τα σημεία Μ του χώρου, ώστε =2. 

3. Δύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α'Β 'Γ ' βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και 
οι ευθείες ΑΒ και Α'Β' τέμνονται στο Δ, οι ΒΓ και Β'Γ ' στο Ε και οι 
ΑΓ και A T ' στο Ζ. Να αποδείξετε ότι: 
i) τα σημεία Δ, Ε, Ζ είναι συνευθειακά. 
ii) οι ευθείες ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ' διέρχονται απο το ίδιο σημείο. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Δίνονται στο χώρο τέσσερα σημεία Α,Β,Γ,Δ που δεν ανήκουν όλα στο 

ίδιο επίπεδο. Να εξηγήσετε πώς θα φέρουμε επίπεδο που θα ισαπέχει 
από τα σημεία αυτά. 

2. Στο επίπεδο του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρουμε το 
ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ κάθετο στο επίπεδο του τριγώνου. Αν Μ το 
μέσο της Β Γ να αποδειχθεί ότι: 
i) η ΔΜ είναι κάθετη στη ΒΓ, 
ii) η Β Γ είναι κάθετη στό επίπεδο ΑΔΜ. 

3. Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ στο χώρο έχει την κάθετη πλευρά ΑΒ παράλ-
ληλη σε επίπεδο π. 
i) Να αποδείξετε ότι η προβολή του στο π είναι ορθογώνιο τρίγωνο. 
ii) Αν η γωνία της ΑΓ με το επίπεδο π είναι 60°, ποια η σχέση του εμβα-

δού της προβολής με το εμβαδόν του ΑΒΓ; 

Απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης 
§ 1 2 . 1 - 2 

1. Η ευθεία που ολισθαίνει γράφει το επίπεδο που ορίζουν οι δύο (ΐ) πα-
ράλληλες ή (ii) τεμνόμενες ευθείες, διότι δύο σημεία της ανήκουν σε 
αυτό το επίπεδο. Εξαιρούμε το κοινό σημείο των δύο ευθειών διότι από 
αυτό δεν ορίζει κατά μοναδικό τρόπο μία ευθεία. 
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2. Ο κύκλος είναι επίπεδο σχήμα. Άρα, κάθε δύο διαφορετικά σημεία του 
επιπέδου ορίζουν ευθεία που ανήκει σε αυτό. Δηλαδή, ο γεωμετρικός 
τόπος των ευθειών αυτών είναι το επίπεδο του κύκλου. 

3. Ενώνουμε το σημείο Α με τυχόν ση-
μείο Β της ε. Διακρίνουμε τις εξής 
τρεις περιπτώσεις: (ϊ) αν η ευθεία ΑΒ 
τέμνει την ευθεία ε' σε ένα σημείο Γ, 
τότε το σημείο Α ανήκει στο επίπεδο 
(ε,ε'), (ii) αν η ευθεία ΑΒ είναι παράλ-
ληλη στην ε', τότε το σημείο Α ανήκει 
στο επίπεδο (ε,ε') και μάλιστα για άλ-
λη θέση του Β η ΑΒ δε θα είναι παράλληλη στην ε' και (iii) η ευθεία 
ΑΒ δεν τέμνει την ε', τότε το Α δεν ανήκει στο επίπεδο (ε,ε'). 

4. Το σημείο Α και το τυχαίο σημείο Β 
της ευθείας ε ορίζουν ευθείες που 
διέρχονται από το Α και βρίσκονται 
όλες στο επίπεδο (Α,ε). 

5. Αν Α,Β και Γ είναι τρία συνευθειακά 
σημεία, τότε υπάρχουν άπειρα επίπεδα 
που διέρχονται από την ευθεία ΑΒ. 

§ 12.3 
1. 

i) Η ευθεία ε είναι παράλληλη στην ε'. 
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ii) Η ευθεία ε τέμνει την ε'. 

iii) Η ε είναι ασύμβατη στην ε'. Κάθε 
επίπεδο που περιέχει την ε' δεν περι-
έχει την ε. 

iv) Οι ευθείες ε, ε' και ε" είναι ανά δύο 
ασύμβατες. 

ΖΓΓ. 

2. 

ϊ) Τα επίπεδα π και σ τέμνονται στην ευθεία ε. 

ι \ ϋ κ 

ii) Τα επίπεδα π και τ είναι παράλληλα. 

\ Χ 

\ 

3. i) Οι ευθείες ε,, ε2, ε3 και ε4 ανήκουν 

στο επίπεδο π. 

135 



ii) Οι ευθείες ε ρ ε,,, ε3 και ε4 είναι παράλληλες 
στο επίπεδο π. 

\π/ 
ι x 

iii) Οι ευθείες ε,, ε2, ε3 και ε4 τέμνουν 
ε2 |ε4 

το επίπεδο π. \ ε1 

§12.5 
1. Οι ευθείες ε, και ε, είναι ορθογώνιες. 

2. Η ευθεία ε είναι κάθετη στο επίπεδο π. 

3. Θεωρούμε τις ευθείες ΑΒ, ΒΓ και ΓΔ και ΑΓ, 
οι οποίες επαληθεύουν τις τρεις εκφρά-
σεις του θεωρήματος των τριών καθέτων. 

§12.7 
1. Από ένα σημείο της ακμής της δίεδρης φέρουμε δύο 

ευθείες, μία σε κάθε έδρα, κάθετες στην ακμή. Η γωνία που αυτές 
ορίζουν είναι η αντίστοιχη επίπεδη της δίεδρης. 

2. Κατασκευάζουμε μία αντίστοιχη της δίεδρης γωνίας και φέρουμε τη 
διχοτόμο της. Το επίπεδο που ορίζεται από την ακμή της δίεδρης και τη 
διχοτόμο είναι το ζητούμενο. 
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§12.8 
1. Η προβολή Α'Β' ενός ευθύγραμμου τμήματος σε επίπεδο π έχει μήκος 

μικρότερο ή ίσο του μήκους ΑΒ. Η ισότητα ισχύει όταν το ΑΒ είναι 
παράλληλο στο π. Επίσης το Α'Β' έχει μηδενικό μήκος, αν το ΑΒ είναι 
κάθετο στο π. 

2. Το μέσο ευθύγραμμου τμήματος προβάλλεται σε μέσο, σύμφωνα με το 
θεώρημα του Θαλή. 

3'. 60°. Γιατί στο ορθογώνιο τρίγωνο με μία γωνία 60°, η προσκείμενη 
κάθετη πλευρά είναι το μισό της υποτείνουσας. 

4. Όταν είναι κάθετη στο επίπεδο. 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

1η Δραστηριότητα § 12.8 
Έστω ε(σ,τ) μια δίεδρη γωνία και Α τυχαίο σημείο της ακμής της ε. 

i) Στο επίπεδο σ φέρουμε την ευθεία ζ 
που είναι κάθετη στην ε στο σημείο Α. 
Επίσης, στο επίπεδο τ φέρουμε την 
ευθεία ξ που είναι κάθετη στην ε στο 
Α. Οι ευθείες ξ και ζ τέμνονται στο 
σημείο Α, άρα είναι συνεπίπεδες. Η 
γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ξ 
και ζ, στο επίπεδο (ξ,ζ), είναι η αντί-
στοιχη επίπεδη της δίεδρης ε(σ,τ). 

ii) Στο σημείο Α φέρουμε επίπεδο π κάθετο στην ευθεία ε. Τα επίπεδα π 
και σ τέμνονται στην ευθεία ζ και τα επίπεδα π και τ τέμνονται στην 
ευθεία ξ. Η γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ξ και ζ, στο επίπεδο π, 
είναι η αντίστοιχη επίπεδη της δίεδρης ε(σ,τ). 
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iii) Στο σημείο Α φέρουμε την ευθεία ζ' κάθετη στο επίπεδο σ και την 
ευθεία ξ'κάθετη στο επίπεδο τ. Η ευθεία ξ' είναι κάθετη στις ευθείες 
ε και ξ. Επίσης, η ευθεία ζ'είναι κάθετη στις ευθείες ε και ζ. 

Επομένως, οι ευθείες ξ, ξ , ζ και ζ' είναι ευθείες του επιπέδου π. Τότε 
όμως η γωνία των ευθεκύν ξ'και ζ' είναι παραπληρωματική της γωνίας 
που σχηματίζουν οι ευθείες ξ και ζ διότι έχουν πλευρές κάθετες μία 
προς μία. Επομένως, η παραπληρωματική της γωνίας των ευθειών ξ' 
και ζ' είναι η αντίστοιχη επίπεδη της δίεδρης. 

2η Δραστηριότητα § 12.8 
i) Εστω ΑΒΓ τρίγωνο του οποίου η 

πλευρά ΒΓ βρίσκεται στο επί-
πεδο προβολής π. Θεωρούμε τις 
προβολές των κορυφο'ίν του τρι-
γώνου ΑΒΓ στο επίπεδο π. Τα 
σημεία Β και Γ ταυτίζονται με τις 
προβολές τους στο π, επειδή εί-
ναι σημεία του π και έστω Α' η 
προβολή του Α στο π. Το τρίγωνο 
ΑΒΓ προβάλλεται στο Α ΒΓ. Αν ΑΔ είναι ύψος του τριγώνου ΑΒΓ, τό-
τε το τμήμα Α Δ είναι ύψος του τριγώνου Α ΒΓ, όπως προκύπτει από το 
θεώρημα των τριών καθέτων. Επίσης, η γωνία ΑΔΑ'= φ είναι η αντί-
στοιχη επίπεδη της δίεδρης γωνίας ΒΓ(Α, Α'), γιατί οι ΑΔ και Α'Δ είναι 
κάθετες στην ακμή ΒΓ. 
Έχουμε λοιπόν: 

εμβ(Α'ΒΓ) = y ΒΓ · Α'Δ = — ΒΓ 
2 2 

ΑΔ · συνφ = εμβ(ΑΒΓ) · συνφ, 

γιατί Α Δ = ΑΔσυνφ από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΑ'Δ. 
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ϋ)Έστω τώρα ότι η πλευρά ΒΓ του 
τριγώνου ΑΒΓ είναι παράλληλη στο επί-
πεδο π και Α'Β'Γ' η προβολή του τρι-
γώνου ΑΒΓ στο π. Φέρουμε το επίπεδο 
π' παράλληλο στο π που να περιέχει την 
ευθεία ΒΓ, και έστω Α, το σημείο τομής 

του π' με την ΑΑ'. Τότε τα Α,Α'Γ'Γ, 

Α,Α'Β'Β και ΒΒ'ΓΓ είναι ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα, άρα τα τρίγωνα 
AjBr και Α'Β'Γ' είναι ίσα. 

Έχουμε λοιπόν: 
εμβ(Α'Β'Γ') = εμβίΑ,ΒΓ) = εμβ(ΑΒΓ)συνφ. 

iii) Θεωρούμε τώρα ότι οι πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ τέμνουν το επίπεδο π 
στα σημεία Α ρ Β, και ΓΓ Τότε έχουμε: 

εμβ(Α'ΒΤ') = εμβ(ΑΤ,Β,) -εμβίΒ'Α,Γ,) + εμβίΓΆ,Β,) = [εμβίΑΓ,Β,)-

εμβ(ΒΑ1Γ1) + εμβ(ΓΑ,Β|)] · συνφ = εμβ(ΑΒΓ) * συνφ, 

όπου φ η γωνία που σχηματίζουν το επίπεδο π και το επίπεδο του τριγώ-
νου. 

iv) Αν το επίπεδο του τριγώνου ΑΒΓ είναι παράλληλο στο επίπεδο 
προβολής π, τότε η προβολή του τριγώνου είναι τρίγωνο Α'Β'Γ' ίσο 
με το αρχικό. Επομένως ισχύει: 
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εμβ(ΑΈ'Γ') = εμβ(ΑΒΓ)συνφ, όπου φ= 0°. 
ν) Αν τέλος το επίπεδο του τριγώνου ΑΒΓ είναι κάθετο στο επίπεδο προ-

βολής π, τότε η προβολή του τριγώνου εκφυλίζεται σε ένα ευθύγραμ-
μο τμήμα. Επομένως και πάλι ισχύει: 

εμβ(Α'Β'Γ') = εμβ(ΑΒΓ)συνφ, όπου φ= 90°. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 

Στερεά σχήματα 
Ενδεικτικός αριθμός ωρών διδασκαλίας: 8 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται δύο οικογένειες στερεών σχημάτων. Στην 
πρώτη οικογένεια ανήκουν τα πρίσματα, οι πυραμίδες και οι κόλουρες ττυρσ? 
μίδες. Τα πρίσματα εξειδικεύονται στα πλάγια παραλληλεπίπεδα, στα ορθά 
παραλληλεπίπεδα και στους κύβους. Ενώ οι πυραμίδες εξειδικεύονται στα 
τετράεδρα που είναι τα απλούστερα στερεά σχήματα και στις τετραγωνικές, 
πενταγωνικές κτλ. πυραμίδες. 

Των σχημάτων αυτών παρουσιάζονται μερικές απλές ιδιότητες και εξά-
γονται τύποι για τον υπολογισμό της επιφάνειας και του όγκου τους. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι τα σχήματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα στην κα-
θημερινή ζωή και ότι οι κατασκευές κτιρίων ή άλλων έργων στην πρα-
γματικότητα προσομοιάζονται με τέτοια σχήματα. 

Η δεύτερη οικογένεια στερεών που μελετώνται είναι τα λεγόμενα εκ περι-
στροφής. Αυτά είναι ο κύλινδρος, ο κώνος και η σφαίρα που δημιουργούνται 
κατά την περιστροφή ενός ορθογωνίου γύρω από μία πλευρά του, ενός 
ορθογώνιου τριγώνου γύρω από μία κάθετη πλευρά του και ενός ημικυκλίου 
γύρω από τη διάμετρο του αντίστοιχα. 

Τα στερεά αυτά έχουν επιφάνεια που είναι εξ ολοκλήρου κυρτή (όπως η σφαί-
ρα) ή είναι κυρτή αλλά έχει και επίπεδα μέρη, όπως ο κύλινδρος και ο κώνος. 

Τα στερεά εκ περιστροφής κατασκευάζονται πολύ εύκολα τοποθετώντας 
μια μάζα κατάλληλης ύλης (πηλό, μέταλλο, ξύλο κ.λ.π.) σε ένα κατάλληλο 
«τόρνο». Γι 'αυτό υπάρχουν πολλές εφαρμογές τόσο στην τεχνολογία, όσο και 
στην τέχνη με αυτά τα στερεά. Παραδείγματα τέτοιων σχημάτων συναντά 
κανείς σε εξαρτήματα μηχανών, σε κυκλικές (κυλινδρικές) σκάλες, σε κω-
νικές οροφές κτιρίων, σε τρούλους εκκλησιών κτλ. 
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Τα χρησιμοποιούμενα σχήματα από το διδάσκοντα δεν πρέπει να είναι 
τυποποιημένα, αλλά να αλλάζουν ώστε να βλέπουν οι μαθητές και άλλες 
μορφές του ίδιου στερεού. Ένα τυχαίο πρίσμα θα το σχεδιάζουμε πότε τρι-
γωνικό, πότε τετραγωνικό και εμφανώς πλάγιο. Ένα τυχαίο τετράεδρο πρέ-
πει να μη φαίνεται κανονικό. Η κορυφή τυχαίας πυραμίδας μπορεί να προ-
βάλλεται στο επίπεδο της βάσης έξω από τη βάση της. Τα κανονικά όμως 
σχήματα πρέπει να φαίνονται κανονικά. 

Ενδεικτικός προγραμματισμός 
1 διδακτική ώρα για τα πολύεδρα γενικά και για τα πρίσματα και ειδι-

κότερα για παραλληλεπίπεδο και κύβο. 
1 διδακτική ώρα για μέτρηση πρίσματος (ανάπτυγμα, επιφάνεια και όγκο). 
2 διδακτικές ώρες για πυραμίδα και κόλουρο πυραμίδα. 
1 διδακτική ώρα για κώνο. 
1 διδακτική ώρα για κώνο και κόλουρο κώνο. 
2 διδακτικές ώρες για σφαίρα. 

Διδακτικοί στόχοι 
• Η γνώση των στερεών σχημάτων και των στοιχείο)ν αυτών. 
• Οι ιδιότητες των πρισμάτων, τα κυριότερα είδη αυτών μχι η μέτρη-

ση της επιφάνειας και του όγκου τους. 
• Οι τομές στερεών απο επίπεδα σε διάφορες θέσεις. 
• Η μελέτη των στερεών εκ περιστροφής, κώνου, κυλίνδρου και σφαί-

ρας, βασικές ιδιότητες αυτιόν και μέτρηση επιφάνειας και όγκου τους. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία - Διδακτικές προσεγγίσεις 
Τα στερεά διακρίνονται στα πολύεδρα που ορίζονται απο επίπεδα και 

έχουν επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες και στα εκ περιστροφής που 
έχουν επίπεδες αλλά και κυρτές επιφάνειες και προκύπτουν από την πε-
ριστροφή ορθογώνιου τριγο')νου, ορθογωνίου και ημικυκλίου γύρω από 
συγκεκριμένο άξονα περιστροφής. 

Αν και οι πολυεδρικές στερεές γωνίες είναι εκτός διδακτέας ύλης, πρέ-
πει να γίνει αναφορά στην τρίεδρη στερεά γωνία, για να κατανοήσουν οι 
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μαθητές το πρίσμα και την πυραμίδα. Πρέπει επίσης να παρουσιαστούν 
σύντομα οι σχετικές θέσεις τριών επιπέδων. 

Το τετράεδρο θα αντιμετωπισθεί κυρίως μέσα από ασκήσεις και 
εφαρμογές. 

Για τον όγκο κώνου και κυλίνδρου, πριν από την αναφορά στους 
τύπους να ορισθούν οι όγκοι των εγγεγραμμένων πρισμάτων και 
πυραμίδων και να προκύψουν οι όγκοι κώνου και κυλίνδρου ως όρια. 

Στον υπολογισμό του όγκου του κυλίνδρου και του κώνου πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι αν θεωρήσουμε εγγεγραμμένα ή περιγεγραμμένα σχή-
ματα θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή οι αντίστοιχοι τύποι 
είναι όριο αύξουσας ακολουθίας, αν θεωρούμε εγγεγραμμένα σχήματα και 
όριο φθίνουσας ακολουθίας, αν θεωρούμε περιγεγραμμένα σχήματα. 

Ο τύπος του όγκου κόλουρου κώνου μπορεί εύκολα να αποδειχθεί εάν 
από τον αρχικό κώνο αν αφαιρέσουμε το μικρό κώνο που αποτέμνεται 
από την κορυφή του. Το ίδιο και για την κόλουρη πυραμίδα. 

Τα αναπτύγματα των κώνων και κυλίνδρων κατασκευάζονται ως όρια 
αναπτυγμάτων εγγεγραμμένων πυραμίδων και πρισμάτων. Η σφαίρα 
είναι γνωστό ότι δεν αναπτύσσεται στο επίπεδο γιατί έχει ποιοτικώς δια-
φορετική καμπυλότητα από τον κύλινδρο και τον κώνο. Τούτο συνεπάγε-
ται ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέλειος χάρτης. 
Γ ια τη σφαίρα, εφόσον υπάρχει χρόνος, μπορούν να εξετασθούν θέματα 
που αναφέρονται σε εγγεγραμμένους ή περιγεγραμμένους κυλίνδρους και 
κώνους που υπάρχουν στις ασκήσεις του βιβλίου. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί κανείς στην παράγραφο των κανονικών πο-
λυέδρων. Θα μπορούσαν να δοθούν εργασίες κατασκευής των κανονικών 
πολυέδρων με χαρτόνι από τα αναπτύγματά τους. 

Αξιολόγηση και ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης 
Ένας από τους στόχους είναι η ικανότητα των μαθητών να σχεδιάζουν 

τα στερεά σχήματα στο επίπεδο και να προσδιορίζουν τα στοιχεία τους. 
Επίσης, πρέπει να είναι γνωστά τα διάφορα είδη πρισμάτων και 

πυραμίδων και οι ιδιότητές τους. 
Αξιολογείται η γνώση των διάφορων τύπων όγκων και επιφανειών των 
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στερεών σχημάτων αλλά καν η γνώση του τρόπου παραγωγής τους. 

Ιο Σχέδιο κριτηρίου αξιολόγησης 

1. Να αποδειχθεί ότι κάθε ευθύγραμμο τμήμα που διέρχεται από το 
κέντρο παραλληλεπιπέδου και έχει τα άκρα του στην επιφάνειά του 
διχοτομείται από το κέντρο. 

2. Επιλέγουμε τρεις κορυφές ενός κύβου που δεν βρίσκονται στην ίδια 
έδρα. Το επίπεδο που ορίζουν τέμνει τον κύβο. Να προσδιορίσετε το 
σχήμα της τομής σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις. 

3. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των τετραγώνων των ακμών παραλλη-
λεπιπέδου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των τεσσάρων δια-
γωνίων του. 

2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Ένα τετράεδρο έχει βάση το τρίγωνο με πλευρές 3, 4, και 5 και ύψος 6. 

Να υπολογίσετε τον όγκο του. 

2. Κανονική τριγωνική πυραμίδα έχει πλευρά της βάσης α και η γωνία της 
παράπλευρης έδρας με τη βάση είναι 45°. Να υπολογίσετε τον όγκο της. 

3. Να υπολογισθεί ο όγκος του στερεού που έχει κορυφές τα μέσα των 
ακμών κύβου, ακμής α. 

3ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Κύλινδρος έχει ύψος ίσο με την ακτίνα της βάσης και όγκο 64π. Να 

υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας. 

2. Ορθογο')νιο με διαστάσεις α και β περιστρέφεται περί άξονα παράλληλο 
Ct στη β, που απέχει απόσταση — από την πλησιέστερη πλευρά προς τον 

άξονα. Να βρείτε την επιφάνεια του παραγόμενου στερεού. 

3. Κύβος είναι εγγεγραμμένος σε κύλινδρο που έχει όγκο 32π. Να υπολο-
γίσετε τον όγκο του κύβου. 
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4ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 

1. Να βρεθεί ο λόγος του εμβαδού της βάσης ενός κώνου προς το εμβαδόν 
της κυρτής επιφάνειάς του, αν έχει ύψος ίσο με τη διάμετρο της βάσης 
του. 

2. Ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο με κάθετη πλευρά α στρέφεται περί 
την υποτείνουσα. Να υπολογισθεί ο όγκος και η επιφάνεια του παραγό-
μενου στερεού. 

3. Να διχοτομηθεί η κυρτή επιφάνεια κώνου ακτίνας ρ και ύψους υ με επί-
πεδο παράλληλο προς τη βάση του. 

5ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης 
1. Δύο ομόκεντρες σφαίρες έχουν ακτίνες α και 2α. Ένα επίπεδο εφάπτε-

ται στην εσωτερική. Να υπολογισθεί το εμβαδόν του κύκλου τομής της 
εξωτερικής σφαίρας με το επίπεδο. 

2. Να βρεθεί ο λόγος του ύψους κυλίνδρου προς την ακτίνα της σφαίρας, 
αν έχουν ίσες ακτίνες και ισοδύναμες κυρτές επιφάνειες. 

3. Σε σφαίρα ακτίνας α είναι περιγεγραμμένος κύλινδρος και εγγεγραμ-
μένος κώνος που η ακμή του είναι ίση με τη διάμετρο της βάσης του. 
Να υπολογισθούν οι όγκοι κώνου και κυλίνδρου. 

Λύσεις των Δραστηριοτήτων - Εργασιών 

1η Δραστηριότητα § 13.4 

ΐ) Έστω ΑΒΓΔ-Α'ΒΤ'Δ' (πλάγιο) τετραγωνικό πρίσμα με βάση τυχαίο τε-
τράπευρο ΑΒΓΔ. Θεωρούμε τις διαγώνιους ΑΓ' καιΑ'Γ του πρίσματος. Από 
το παραλληλόγραμμο ΑΑ'Γ'Γ προκύπτει ότι τα τμήματα ΑΓ' καιΑ'Γ είναι 
διαγώνιοι και διχοτομούνται στο σημείο Μ,. Η ευθεία που διέρχεται από το Μ, 

και είναι παράλληλη στις ΑΑ' και ΓΓ' τέμνει τις ΑΓ καιΑ'Γ' στα μέσα τους Μ 
και Μ' αντίστοιχα. 
Για τον ίδιο λόγο, οι διαγώνιοι ΔΒ' και Β Δ τέμνονται στο σημείο Nj και η 
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ευθεία που διέρχεται από το Ν. και εί-

ναι παράλληλη στις ΔΔ' και ΒΒ' 
διχοτομεί τιςΔΒ και Δ Β' στα σημεία 
Ν και Ν' αντίστοιχα. 

ii) Επειδή, όμως, οι παράπλευρες ακ-
μές του πρίσματος είναι παράλληλες 
και ίσες μεταξύ τους, τα τμήματα 
MM' και ΝΝ' είναι επίσης παράλ-
ληλα και ίσα με αυτές. Αρα το 
ΜΝΝ'Μ' είναι παραλληλόγραμμο 
και το τμήμα Μ.Ν. είναι ίσο και 

παράλληλο με τα Μ Ν και Μ'Ν', 
επειδή τα Μ! και Ν! είναι μέσα των 

πλευρών MM'και Ν Ν'αντίστοιχα. 
iii) Για να είναι παραλληλεπίπεδο ένα 

τετραγωνικό πρίσμα πρέπει όλες οι 
έδρες του να είναι παραλληλόγραμ-
μα. Οι παράπλευρές έδρες είναι παραλληλόγραμμα, επομένως πρέπει 
και οι βάσεις ΑΒΓΔ και Α'Β'Γ'Δ' να είναι παραλληλόγραμμα. Τότε, 
όμως, οι διαγώνιοι το)ν βάσεων διχοτομούνται και άρα τα σημεία Μ 
και Ν καθώς επίσης και τα Μ και Ν' ταυτίζονται με το κοινό σημείο 
των διαγωνίιον των βάσεων. Τότε και τα σημεία Μ, και Ν! ταυτίζονται 

και οι διαγώνιοι του παραλληλεπιπέδου διέρχονται από ένα σημείο και 
διχοτομούνται. 

2η Δραστηριότητα § 13.4 
Έστω ΑΒΓ-Α'Β'Γ' ένα τυχαίο τριγωνικό πρίσμα καιΑ.Β.Γ, μία κάθε-

τη τομή του. 
i) Αν οι έδρες ΑΒΒ'Α' και ΑΓΓΆ' είναι ίσες, τότε επειδή είναι παραλληλό-

γραμμα θα έχουν ίσα ύψη, άρα Α,Β, = Α,Γ,. Τότε το τρίγωνο Α ^ Γ , ως 
Α Α Α Α 

ισοσκελές έχει τις γωνίες Β( και Γ, ίσες. Αλλά οι Β, και Γ( είναι οι 

αντίστοιχες επίπεδες των διέδρων ΒΒ'(Α.,Γ,) και ΓΓ'(Α.,Β,). Επομένως 

οι δίεδρες είναι ίσες. 
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Λ ii) Αν όμως οι έδρες ΑΒΒ'Α' και ΑΓΤ'Λ' 
είναι άνισες και θεωρήσουμε ότι η 
πρώτη είναι μεγαλύτερη από τη δεύτε-
ρη, τότε ομοίως άνισα είναι και τα ύψη 
τους, δηλαδή Α,Β, > Α,Γ,. Τότε στο 

τρίγωνο Α, Β j Γ, απέναντι άνισων πλευ-

ρών βρίσκονται όμοια άνισες γωνίες, 
Α Α 

άρα Γ, > ΒΓ Επομένως και οι δίεδρες 

γωνίες είναι όμοια άνισες με τις 
απέναντι έδρες. 

iii) Τέλος, το εμβαδόν κάθε έδρας ισούται 
με το γινόμενο της παράπλευρης 
ακμής α επί την απόσταση μεταξύ των 
ακμών. Έχουμε λοιπόν: 

εμβ(ΑΒΒ'Α') = ΑΑ' · Α ^ , = α · Α ^ και 

εμβ(ΑΓΓΑ') + εμβ(ΒΓΓΒ') 
α ' ( Α,Γ,+Γ,Β,). 

Αλλά από το τρίγιυνο AjΗ!Iέχουμε: Α|Β , < Α! + Γ, Β, , επομένως 

ισχύει: εμβ(ΑΒΒ'Α') < εμβ(ΛΙ I Ά ' ) ι εμβ(ΒΙ I Β ). 
3η Δραστηριότητα § 13.4 
i) Το τρίγ<ι)νο ΚΑΛ είναι ισόπλευρο και 

έστω ΚΣ το ύψος του. (~)εο>ροϋμε 
επίσης ΣΤ//ΔΓ. Ίο επίπεδο (Κ. Σ. Τ) 
είναι κάθετο στην ΔΔ διότι ΣΤ I ΔΑ 
ο>ς παράλληλη στην ΓΔ και ΚΣ I ΛΑ 
ως ύψος του ισόπλευρου τριγώνου 
ΚΑΔ. Επομένως η γωνία ΚΣΤ είναι η 
αντίστοιχη της δίεδρης ΑΔ(Κ, Γ). 
Όμως η ΣΤ είναι ορθογώνια στις ΚΑ 
και ΚΔ ως παράλληλη τοτν Α Β και ΓΔ, 
άρα η ΤΣ είναι κάθετη στο επίπεδο 
(Κ. Α, Β), επομένως και στην ΚΣ. 

ΑΑ'-Α,Γ, + ΓΓ'-Γ,Β, = 

( ν 
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ii) Στο τρίγωνο ΚΑΒ έχουμε Α= 1L και ΑΚ = ΑΒ = α. Επομένως το ύψος 
V 2 ΑΒ' είναι και διάμεσος, δηλαδή KB = Β Β = ΑΒ' = α _ γ~ · 

Το επίπεδο που είναι παράλληλο στη βάση ΑΒΓΔ και διέρχεται από το 
Β' τέμνει τις ακμές ΚΓ, ΚΔ, ΚΑ και την ΚΣ στα σημεία Γ', Δ', Α' και 
Σ' αντίστοιχα, που είναι μέσα των τμημάτων αυτών. Επομένως οι 
πυραμίδες Κ.ΑΒΓΔ και Κ.Α'Β'Γ'Δ' έχουν βάσεις τετράγωνα με 

α λ/3 λ/3 πλευρές α και — και ύψη ΚΣ = κ α ι ΚΣ'= α-^— . Έχουμε λοιπόν: 

1 •> V 3 λ/3 , ογκ(Κ.ΑΒΓΔ) - —· α- • α = α- και 
3 2 6-

Ί Ν Λ ' Ό Τ " Λ ' \ 1 α2 λ/3 λ/3 3 και ογκίΚ.Α Β Γ Δ ) = — · — · — - α = α . 
' ν 7 3 4 4 48 

λ/3 , λ/3 , 7λ/3 , Αρα ογκ(ΑΒΓΔ-Α Β Γ Δ ) = — - a J - —-— aJ = ———aJ. μ * ' 6 48 48 

iii) Γνωρίζουμε ότι τέσσερα σημεία ορίζουν μία σφαίρα μόνο. Η πυραμίδα 
Κ.ΑΒΓΔ έχει πέντε κορυφές. Επειδή όμως η βάση είναι τετράγωνο αυ-
τό είναι πάντοτε εγγράψιμο σε κύκλο. Στο κέντρο Ρ του τετραγώνου φέ-
ρουμε ευθεία ξ κάθετη στο επίπεδο της βάσης. Φέρουμε επίσης το με-
σοκάθετο επίπεδο στο τμήμα ΚΔ, που τέμνει την ευθεία ξ στο σημείο 
Ο, το κέντρο της σφαίρας. Το μεσοκάθετο επίπεδο στο ΚΔ διέρχεται 
από το μέσο Δ' και περιέχει την ευθεία Δ'Γ', τη διάμεσο ΑΔ' και τη 
ΜΓ'. Επίσης η ευθεία ξ είναι παράλληλη στην ΚΣ. Επομένως έχουμε: 

1 1 λ/3 λ/3 ΡΟ = -1- ΚΣ = - — α = — α. 
3 3 2 6 

Η ακτίνα της σφαίρας είναι: 

/α2 , α~ λ/7 ρ = λ /ΑΡ2 + Ρ 0 2 = — + — = ~ ^ α 2 
h V 2 12 2 λ/3 

Αρα Ε = 4πρ2 = 4π —-— α2 = —πα2 
F Ρ 4 - 3 3 

, . 4 , 4 7V7 , 7λ/7 , και V = — πρ"1 = — π τ^οτ = τ=πα3. 
3 h 3 24V3 18V3 
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